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ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
ूदे श नं. ३, हेट डा

ूदे श नं. ३ को ूदे श सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ ।
सं वत् २०७५ सालको ऐन नं. 2२

ूदे श सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवःथा गनर्
बनेको ऐन
ूःतावनाः

सवर्साधारण

नागिरकलाई

सरल

एवं

सुलभ

ढ बाट

यातायात सुिवधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सु ढ, सक्षम
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तथा ूभावकारी बनाउन, सवारी दुघट
र् नाको रोकथाम गनर्, दुघट
र् नाबाट
पीिडत पक्षलाई क्षितपूितर् िदलाउन, बीमा व्यवःथा गनर् तथा सवारी
साधन करको रकम असुल उपर गन कायर्ूणालीलाई व्यविःथत गन
सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले,
ूदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।

पिरच्छे द– १
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ूदे श सवारी

तथा यातायात व्यवःथा ऐन, २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ।
२.

पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अिधकार ूा

अिधकारी” भ ाले तोिकएका

यातायात कायार्लयका ूमुख सम्झनु पछर्।
(ख)

“कर” भ ाले

ूचिलत कानून बमोिजमको

सवारी साधन कर सम्झनु पछर्।
(ग)

“करदाता” भ ाले यो ऐन वा ूचिलत कानून
बमोिजम कर ितनुर् पन कतर्व्य भएको व्यिक्त
सम्झनु पछर्।

(घ)

“कर अिधकृत” भ ाले यस ऐनको ूयोजनको
लािग नेपाल सरकारले िनयुक्त गरे को कर
अिधकृत, ूमुख कर अिधकृत वा यो ऐन
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बमोिजम कर अिधकृतको अिधकार ूयोग
गनर् पाउने गरी ूदे श सरकारले िनयुक्त
गरे को अन्य कुनै अिधकृत सम्झनु पछर्।

(ङ)

“कर िनदशक” भ ाले मन्ऽालयले तोकेको
अिधकार ूा

अिधकारी वा िनदशक सम्झनु

पछर्।
(च)

“कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारी” भ ाले दफा

१६ बमोिजमको सवारी सम्झनु पछर्।
(छ)

“गैर व्यवसाियक सवारी” भ ाले दफा १३
बमोिजमको सवारी सम्झनु पछर्।

(ज)

अनुमितपऽ” भ ाले

“चालक

बमोिजम अिधकार ूा

दफा

५४

अिधकारीले िदएको

सवारी चालक अनुमितपऽ सम्झनु पछर्।
(झ)

“चालक” भ ाले सवारी चालक अनुमितपऽ
ूा

(ञ)

व्यिक्त सम्झनु पछर्।

“छोटो मागर्” भ ाले याऽाको लािग ूःथान
गन

ःथानबाट

पच्चीस

िकलोिमटर

दे िख

एकसय िकलोिमटरसम्मको दूरीको गन्तव्य
ःथानसम्म पुग्ने मागर् सम्झनु पछर्।
(ट)

“जाँचपास”

भ ाले

सावर्जिनक

सवारीको

यािन्ऽक िःथितको परीक्षण गरी िदइएको
ूमाणपऽ सम्झनु पछर्।
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(ठ)

“शािफक स ेत” भ ाले ूहरी वा एक सवारी
चालकले अक सवारीको चालकलाई िदएको
सूचना, स ेत वा ईशारा सम्झनु पछर् र सो
शब्दले सवारीको िनयन्ऽण वा िनदशनका
लािग िलिखत वा सा ेितक

पमा टाँसेको,

राखेको वा जडान गिरएको सूचना स ेत वा

इशारा समेतलाई जनाउँछ।
(ड)

“ठू ला सवारी” भ ाले दफा ३ बमोिजमको
सवारी सम्झनु पछर्।

(ढ)

“तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यो
ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम वा
ूदे श राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी जारी
गिरएको

सूिचत

आदे शमा

तोिकएको

वा

तोिकए बमोिजम सम्झनु पछर्।
(ण)

“दतार्को

ूमाणपऽ”

भ ाले

दफा

२१

बमोिजम सवारी दतार् गरी िदइएको सवारी
दतार् ूमाणपऽ सम्झनु पछर्।
(त)

“पिरचालक” भ ाले

दफा

पिरचालक अनुमितपऽ ूा

७१

बमोिजम

व्यिक्त सम्झनु

पछर् र सो शब्दले त्यःतो सवारीमा काम गन
अन्य सहयोगीलाई समेत जनाउँछ।
(थ)

“परीक्षा सिमित” भ ाले दफा १८८ बमोिजम
गिठत परीक्षा सिमित सम्झनु पछर्।
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(द)

“पयर्टक

सवारी”

भ ाले

दफा

१२

बमोिजमको सवारी सम्झनु पछर्।
(ध)

“पािकर्

ःथल” भ ाले सवारी राख्न िनधार्रण

गरे को ःथल सम्झनु पछर्।
(न)

“ूदे श” भ ाले

(प)

“ूदूषण” भ ाले सवारीबाट िनःकने ध्वनी

जनाउँछ।

ूदे श

नम्बर

तीन

लाई

तथा धुवाँको ूदूषण सम्झनु पछर्।
(फ)

“ूिशक्षण केन्ि” भ ाले दफा १९१ बमोिजम
मन्ऽालयबाट मान्यता ूा

सवारी चालक

ूिशक्षण केन्ि सम्झनु पछर्।
(ब)

“बस िबसौनी” भ ाले याऽीबाहक सावर्जिनक
सवारीमा याऽीलाई याऽा

गन ूयोजनको

लािग चढ्न र ओलर्नको िनिम

िनधार्रण

गिरएको ःथल सम्झनु पछर्।
(भ)

“बीमा” भ ाले

सवारी, याऽी, मालसामान,

चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर्,

सवारीमा

काम गन अन्य कमर्चारी तथा तेॐो पक्षको
सम्बन्धमा सवारी धनी वा व्यवःथापकले गनुर्
पन

बीमा

तत्सम्बन्धमा

सम्झनु
गिरने

पछर्
समम

बीमा समेतलाई जनाउँछ।
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(म)

“भाडा” भ ाले सावर्जिनक सवारीले यातायात
सेवा ूदान गरे बापत िलने रकम वा शुल्क
सम्झनु पछर्।

(य)

“मन्ऽालय” भ ाले भौितक पूवार्धार िवकास
मन्ऽालय सम्झनु पछर्।

(र)

“मझौला सवारी” भ ाले दफा ४ बमोिजमको
सवारी सम्झनु पछर्।

(ल)

“मध्यम मागर्” भ ाले याऽाको लािग ूःथान
गन ःथानबाट एकसय िकलोिमटरभन्दा बढी
तर

दुईसय

पचास

िकलोिमटरभन्दा

कम

दूरीको गन्तव्य ःथानसम्म पुग्ने मागर् सम्झनु
पछर्।
(व)

“मागर् इजाजतपऽ” भ ाले ःवीकृत मागर्मा
सवारी चलाउन दफा ८६ बमोिजम ूा
गरे को इजाजतपऽ सम्झनु पछर्।

(श)

“मागर्” भ ाले सावर्जिनक सवारी चलाउनलाई
िनधार्िरत मागर् सम्झनु पछर्।

(ष)

“मालबाहक

सवारी”

ओसारपसार

गन

भ ाले

काममा

मालसामान
ूयोग

गिरने

सावर्जिनक सवारी सम्झनु पछर्।
(स)

“मालसामान”
सावर्जिनक
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जनावर, पन्छी तथा कुनै िनजीर्व वःतु सम्झनु
पछर्।
(ह)

“याऽी” भ ाले सावर्जिनक सवारीबाट याऽा
गन व्यिक्त सम्झनु पछर्।

(क्ष)

सवारी”

“याऽीबाहक

भ ाले

याऽीलाई

यातायात सेवा ूदान गन सावर्जिनक सवारी
सम्झनु पछर्।
(ऽ)

“यातायात सेवा” भ ाले सावर्जिनक सवारीले
भाडा िलई एक ठाउँबाट अक

ठाउँसम्म

याऽी वा मालसामान ओसारपसार गन कायर्
सम्झनु पछर्।
( )

“याऽी गुण्टा” भ ाले याऽीले आफनो साथमा
िलई

याऽा

गन

व्यिक्तगत

ूयोजनका

मालसामान सम्झनु पछर्।
(क१)

“यातायात व्यवःथापन सिमित” भ ाले दफा
१८४ बमोिजम गिठत यातायात व्यवःथापन
सिमित सम्झनु पछर्।

(क२)

िनरीक्षक” भ ाले

“यातायात

दफा

१८९

बमोिजम िनयुक्त व्यिक्त सम्झनु पछर्।
(क3)

" पान्तरण” भ ाले िडजेल, पेशोल, ग्याँसबाट
ु ीयमा र
स ालन हुने सवारी साधनलाई िव त
िडजेल, पेशोलबाट स ालन हुनेलाई ग्याँस वा
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हाईिॄडमा

पान्तरण

माध्यममा

पिरवतर्न

सवारी साधनमा

गरी
गरी

स ालन

वातावरणमैऽी

पान्तरण गन भ े सम्झनु

पछर्।
(क4)

“लामोमागर्” भ ाले याऽाको लािग ूःथान गन
ःथानबाट दुईसय पचास िकलोिमटर वा सो
भन्दा बढी दू रीको गन्तव्य ःथानसम्म पुग्ने
मागर् सम्झनु पछर्।

(क५)

“वातावरणमैऽी

सवारी

साधन”

भ ाले

बैकिल्पक वा निवकरणीय उजार्बाट स ालन
हुने वा ूदे श सरकारले वातावरणमैऽी भनी
तोकेको सवारी साधनलाई सम्झनु पदर्छ” .
(क६)

ु ीय सवारी साधान” भ ाले िव त
ु ीय
“िव त
ूसारण

लाइन,

सोलार

वा

ब्याशीबाट

स ालन हुने सवारी साधान सम्झनु पछर्।
(क७)

“व्यवःथापक”
सेवामा

भ ाले

सं लग्न

व्यविःथत

पमा

प ीकृत

सावर्जिनक
स ालन

यातायात
सवारीलाई

गन

िजम्मा

िलएको व्यिक्त सम्झनु पछर्।
(क८)

“सवारी साधन” भ ाले िनजी सवारी साधन,
सावर्जिनक

याऽुवाहक,

मालवाहक

ढु वानीका साधनलाई समेत जनाउँछ।
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(क९)

वजन” भ ाले

“सवारीको

सवारीको

मेिसनरी

सिहतको कूल वजन सम्झनु पछर् र सो
शब्दले सवारीको कूल भार वहन क्षमता
समेतलाई जनाउँछ।
(क१०)

सवारी”

“सरकारी

भ ाले

दफा

१४

दफा

१५

बमोिजमको सवारी सम्झनु पछर्।
(क११)

“सं ःथानको

सवारी”

भ ाले

बमोिजमको सवारी सम्झनु पछर्।
(क१२)

धनी”

“सवारी

ूमाणपऽमा
लेिखएको

भ ाले

सो
व्यिक्त,

सवारी

सवारीको

धनी

दतार्को
भनी

फमर्, कम्पनी वा अन्य

कुनै सं गिठत सं ःथा सम्झनु पछर्।
(क१३)

“साना सवारी” भ ाले दफा ५ बमोिजमको
सवारी सम्झनु पछर्।

(क१४)

“सावर्जिनक सवारी” भ ाले यातायात सेवामा
ूयोग

गिरने

व्यावसाियक

सवारी

सम्झनु

ःथान” भ ाले

ूदे श

िभऽको

पछर्।
(क१५)

“सावर्जिनक

सावर्जिनक सडक, पेटी, गल्ली, नदी, पूल, मागर्
वा सवर्साधारण आउने, जाने, बःने ठाउँ
सम्झनु पछर् र सो शब्दले याऽीह
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उऽने वा सवारी राख्ने िनधार्िरत ठाउँलाई
समेत जनाउँछ।

(क१६)

“सुरक्षाकमीर्” भ ाले याऽी, मालसामान तथा
सवारीको सुरक्षाको िजम्मा िलने कमर्चारी
सम्झनु पछर्।

(क१७)

“ःथानीय मागर्” भ ाले याऽाको लािग ूःथान
गन

ःथानबाट

कम

दू रीको

पच्चीस
गन्तव्य

िकलोिमटर

भन्दा

ःथानसम्मको

मागर्

सम्झनु पछर्।
(क१८)

सवारी

“ःथािनय

साधन”

भ ाले

ःथानीय

बाटोमा चल्ने मािनस तथा सामान ओसान
तथा

ता े कम क्षमता भएका र कम

गितमा स ालन हुने भनी ूदे श सरकारले
तोकेका

यािन्ऽक,

मानवीय

तथा

जैिवक

शिक्तबाट स ालन हुने सवारी साधनलाई
सम्झनु पछर्।
(क१९)

“क्षेऽ” भ ाले यातायात व्यवःथा कायार्लयको
ूादे िशक

क्षेऽािधकार

अन्तगर्त

तोिकएको क्षेऽ सम्झनु पछर्।
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पिरच्छे द – २
सवारीको वगीर्करण
३.

ठू ला सवारी: दश टनभन्दा बढी वजन (मस भेिहकल वेट)
भएको अनुसूची –१ को खण्ड (क) मा

उिल्लिखत

याऽी,

मालसामान ढु वानी गन सवारी एवं शे लर सवारीलाई ठू ला
सवारी भिननेछ।
४.

मझौला सवारी : चार टनदे िख दश टनसम्म वजन (मस
भेिहकल वेट) भएको अनुसूची –१ को खण्ड

(ख)

मा

उिल्लिखत याऽी, मालसामान ढु वानी गन सवारी एवं शे लर
सवारीलाई मझौला सवारी भिननेछ।
५.

साना सवारी : चार टनभन्दा कम वजन (मस भेिहकल वेट)
भएको अनुसूची –१ को खण्ड (ग) मा

उिल्लिखत

याऽी,

मालसामान ढु वानी गन सवारी एवं शे लर सवारीलाई साना
सवारी भिननेछ।
६.

यािन्ऽक दुई पांमे सवारी : यािन्ऽक शिक्तबाट चल्ने अनुसूची १ को खण्ड (घ) मा उिल्लिखत

७.

सवारीलाई

यािन्ऽक

दुई

पांमे सवारी भिननेछ।

यािन्ऽक तीन पांमे सवारी : यािन्ऽक शिक्तबाट चल्ने एक

टनभन्दा कम वजन सवारीलाई यािन्ऽक तीन पांमे सवारी

८.

भिननेछ।

िनमार्ण उपकरण सवारी : अनुसूची- १ को खण्ड (ङ) मा
उिल्लिखत

सवारीलाई

िनमार्ण

भिननेछ।
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९.

अफरोड सवारी : अगािड र पछािड एक्सेल भएको फोर हुइलर
तथा लिकङ िसःटमयुक्त कम्तीमा २५

ूितशत

मेिडयन्ट

(उकालो) मा चल्न सक्ने अनुसूची -१ को खण्ड (छ) मा
उिल्लिखत सवारीलाई अफरोड सवारी भिननेछ।

१०. िवशेष (ःपेशल) सवारी : बा ण यन्ऽ, एम्बुलेन्स, आमर्डर् ,बुलेट
ूफ
ु र आगो िनभाउने ूयोजनको लािग ूयोग हुने

ांकर

जःता खास िकिसमको सेवा िदने अनुसूची- १ को खण्ड (च)

मा उिल्लिखत सवारीलाई िवशेष सवारी भिननेछ।
११. सावर्जिनक सवारी : (१) सावर्जिनक यातायात सेवा स ालन
गनर् इजाजत ूमाणपऽ ूा

सवारीलाई सावर्जिनक सवारी

भिननेछ।
(२) सावर्जिनक सवारीलाई याऽीबाहक र मालबाहक
गरी िवभाजन गिरनेछ।
(३) याऽीबाहक सावर्जिनक सवारीलाई िदवा तथा राऽी
सेवामा िवभाजन गरी दे हायका ौे णीमा छु

ाई यातायात सेवा

स ालन गन इजाजतपऽ िदइनेछः–
(क) िसधै (डाइरे क्ट) सेवा,
(ख) ितु (एक्सूेस) सेवा,
(ग) ःथानीय (लोकल) सेवा।
(४) उपदफा (३) बमोिजम िवभाजन गिरएका याऽीबाहक
सावर्जिनक सवारीको ःतर, गित तथा अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
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(५) सावर्जिनक सवारीको पिहचानको लािग सो सवारीको
अगािड तथा पछािड अनुसूची -२ को खण्ड (क) मा लेिखए बमोिजम
नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
१२. पयर्टक सवारी : (१) िवदे शी पयर्टकलाई यातायात सेवा ूदान
गनर् इजाजत ूमाणपऽ ूा

सावर्जिनक सवारीलाई पयर्टक

सवारी भिननेछ।
(२)

पयर्टक

सवारीको

पिहचानको

लािग

सो

सवारीको अगािड तथा पछािड अनुसूची –२ को खण्ड (ख) मा
लेिखए बमोिजमको इम्वोःड नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
१३. गैर व्यवसाियक सवारी : (१) िनजी ूयोजनका लािग दतार्
ूमाणपऽ ूा

सवारीलाई गैर व्यवसाियक सवारी भिननेछ।

(२) गैर व्यवसाियक सवारी व्यवसाियक

पमा

यातायात सेवाको लािग ूयोग गनर् पाइने छै न।
(३) गैर व्यवसाियक सवारीको पिहचानको लािग सो
सवारीको अगािड तथा पछािड अनुसूची–

२ को खण्ड (ग)

मा लेिखए बमोिजमको इम्वोःड नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन िनजी ूयोजनका लािग दतार् ूमाणपऽ ूा

चार पाङ्मे

तथा दुई पाङ्मे सवारीले तोिकएको ूिकया पूरा गरी आफ्नो
मागर्मा

तोिकएको भाडा िलई याऽी बीमा गरी

पसार गनर् सक्नेछ।

13

याऽी ओसार

v08 @_ cltl/Qmf° @^ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.!).!*
(५) उपदफा (४) सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
बमोिजम हुनेछ।
१४. सरकारी सवारी : (१) कुनै सरकारी कायार्लयको नाममा वा
नेपाल सरकार, ूदे श सरकार वा

ःथानीय सरकारको ःवािमत्व

रहेको सं गिठत सं ःथाको नाममा दतार् रहे को सवारीलाई सरकारी
सवारी भिननेछ।
(२)

सरकारी

सवारीको

पिहचानको

लािग

सो

सवारीको अगािड तथा पछािड अनुसूची –२ को खण्ड (घ) मा
तोिकए बमोिजमको इम्वोःड नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
१५. सं ःथानको सवारी : (१) नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारको
पूण,र् अिधकांश वा आंिशक ःवािमत्व भएको सं गिठत सं ःथाको
नाममा दतार् भई दतार्को ूमाणपऽ ूा

सवारीलाई सं ःथानको

सवारी भिननेछ।
(२)

सं ःथानको

सवारीको

पिहचानको

लािग

सो

सवारीको अगािड तथा पछािड अनुसूची –२ को खण्ड (ङ) मा
तोिकए बमोिजमको इम्वोःड नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
१६. कूटनीितक सुिवधा ूा
कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारी : (१) कूटनीितक िनयोग वा
कायार्लय,

योजना,

व्यिक्तको नाममा दतार् भई दतार्को ूमाणपऽ ूा
कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारी भिननेछ।
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(२) कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारीको पिहचानको

लािग सो सवारीको अगािड तथा पछािड अनुसूची –२ को खण्ड
(च) मा लेिखए बमोिजमको इम्वोःड नम्बर प्लेट राख्नु पनछ।
१७. अन्य ूयोजनको िनिम्त ूयोग गनर् नहुने : (१) कुनै एक
ूयोजनको लािग दतार् भएको सवारी अक

ूयोजनको लािग

ूयोग गनर् हुँदैन।
(२) भन्सार महसुल छूट हुने गरी सुिवधा ूदान
गिरएको सवारीलाई जुन ूयोजनको िनिम्त भन्सार महसुल
छूट िदइएको हो त्यःतो ूयोजनको िनिम्त बाहेक अन्य
ूयोजनको िनिम्त त्यःतो सुिवधा ूा

सवारी ूयोग गनर्

हुँदैन ।

पिरच्छे द– ३
सवारी साधन दतार् सम्बन्धी व्यवःथा
१८. ूवेश दतार् गराउनु पन :(१) िवदे शबाट सवारी आयात गन
व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीले त्यःतो सवारी सोझै यस ूदे शिभऽ
ूवेश गन ःथानमा रहेको ूहरी कायार्लयमा त्यःतो सवारीको
ूवेश दतार् गनर्को लािग िनवेदन िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ूवेश दतार् गराउनको
लािग िनवेदन परे मा सम्बिन्धत ूहरी

कायार्लयले

त्यःतो

सवारी साधन खिरद गरे को ूमाण र सम्बिन्धत कागजात
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छानिबन गरी त्यःतो सवारीलाई पन्ी िदनको लािग ूवेश
दतार् गरी त्यःतो सवारी

आयात गन व्यिक्त, फमर् वा

कम्पनीलाई ूवेश दतार्को ूमाण िदनु पनछ र त्यःतो
सवारीको िववरण यथाशीय सम्बिन्धत यातायात व्यवःथा
कायार्लयमा पठाउनु पनछ।
१९. सवारी दतार् गराउनु पन : (१) कुनै पिन सवारी खिरद गन वा
िवदे शबाट आयात गन व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीले वा सवारी
िबबी िवतरण गन एजेण्टले सवारी खिरद गरे को वा आयात
गरी नेपालिभऽ भन्सार ितरी ल्याएको िमितले पन्ी िदनिभऽ
यातायात व्यवःथा कायार्लयमा दतार् गनुर् पनछ।
तर नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारको सम्बिन्धत
िनकायले आयात गरे कोमा नेपालिभऽ भन्सार ितरी ल्याएको
िमितले

पतालीस

िदनिभऽ

यातायात

व्यवःथा

कायार्लयमा

अःथायी दतार् गराउनु पनछ।
(२) िविभ

िवकास साझेदार तथा िवदे शी लगानीमा

सं चािलत आयोजना सम्प

भए प ात् ती आयोजना नेपाल

सरकार वा ूदे श सरकारलाई हःतान्तरण हुंदाका बखत ूा
भएका वाहन वा दतार् छु ट भएका सरकारी पुराना सवारी
साधन सम्बिन्धत मन्ऽालयबाट िनणर्य भई आएमा मन्ऽालयले
तोकेको मापदण्ड बमोिजम दतार् गनुर् पनछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम दतार् नगरी
कुनैपिन सवारी चलाउन वा चलाउन िदन हुँदैन।
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ु ीय सवारी साधनको
(४) दतार् भएको िमितले िव त
हकमा तीस वषर् र

cGo ;jf/L ;fwgsf] xsdf

बीस वषर्

नाघेका सावर्जिनक सवारीलाई मन्ऽालयले तोके बमोिजम पऽु
गनुर् पनछ तर सावर्जिनक बाहेकका अन्य सवारीको हकमा
ूदे श सरकारले तोके बमोिजम हुनेछ।
(५) ूािविधक

ि बाट उपयुक्त दे िखएमा उपदफा

(४) बमोिजम पऽु गिरने सावर्जिनक सवारीलाई
वातावरण मैऽी सवारीमा

ु ीय
िव त

तथा

पान्तरण गनर् सिकनेछ।

(६) उपदफा (५) सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
बमोिजम हुनेछ।
२०. सवारी दतार् गराउन िनवेदन िदनु पन : (१) दफा १९ बमोिजम
कुनै सवारी दतार् गराउनु परे मा त्यःतो सवारी नेपालिभऽ
उत्पादन, एसेम्बल खरीद गरे को भए खिरद गन व्यिक्त,
सहकारी फमर् वा कम्पनी वा एजेण्टले सो खिरद गरे को ूमाण
र त्यःतो सवारी िवदे शबाट आयात गरे को भए आयात गन
व्यिक्त, फमर्, कम्पनी वा एजेन्टले सवारीको भन्सार महसुल
ितरे को ूमाण तथा अन्य सम्बिन्धत कागजात सिहत तोिकएको
ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत सं लग्न राखी अिधकार ूा
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।
तर कूटनीितक सुिवधा ूा
लाग्ने छै न।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदने व्यिक्तले
नेपाली नागिरकताको ूमािणत ूितिलिप र हालसालै िखिचएको
आफ्नो तीन ूित पासपोटर् साइजको फोटो समेत िनवेदन साथ
सं लग्न गनुर् पनछ।
(३) सरकारी सवारीको हकमा त्यःतो सवारी जुन
सरकारी कायार्लयको नाममा दतार् हुने हो सो कायार्लयको पऽ र
कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारीको हकमा नेपाल सरकार, पररा

मन्ऽालयको िसफािरसपऽ समेत सं लग्न गनुर् पनछ र कूटनीितक
सवारी कुनै व्यिक्तको नाममा दतार् गनुर् पन भएमा

सुिवधा ूा

िनजले आफ्नो पासपोटर् वा नागिरकताको ूितिलिप एवं तीन ूित
पासपोटर् साइजको

फोटो सं लग्न गनुर् पनछ।

(४) नेपालिभऽ कुनै काम तथा व्यवसाय गरी बसेको
िवदे शी नागिरकले आफ्नो िनजी ूयोगको लािग कुनै सवारी दतार्
गराउन चाहे मा उपदफा (१) र (२) मा उिल्लिखत कुराका
अितिरक्त दे हायका कागजात पेश गनुर् पनछ :–
(क) िभषा आवँयक पनमा िभषा सिहतको राहदानीको
ूितिलिप,
(ख) नेपालको

ूवेशा ा

(िभषा)

आवँयक

पन

ु को नागिरक भए नेपालको ूवेशा ा,
मुलक
(ग)

आफू बसोबास गिररहेको क्षेऽको ठे गाना खुल्ने
ूमाण,

(घ)

सम्बिन्धत कूटनीितक िनयोगको िसफािरशपऽ।
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(५) नाबालकको नाममा कुनै सवारी नामसारी गराउनु
परे मा िनजको तफर्बाट िनजको

सं रक्षकले

नाबालक

तथा

आफ्नो समेत तीन तीन ूित पासपोटर् साइजको फोटो एवं
नागिरकताको

ूमािणत

ूितिलिप

समेत

सं लग्न

राखी

िनवेदन िदनु पनछ।
२१. सवारी दतार्को ूमाणपऽ :

(१) दफा २० बमोिजम कुनै

सवारी दतार् गराउनको लािग िनवेदन परे मा अिधकार ूा
अिधकारीले आवँयक छानिबन गरी िनवेदकको नाममा त्यःतो
सवारी दतार् गरी

अनुसूची –३ बमोिजमको ढाँचामा दतार्को

ूमाणपऽ िदनु पनछ।
तर सरकारी कायार्लय वा िनकाय, सामािजक, धािमर्क,
परोपकारी तथा शैिक्षक उ ेँयले ःथापना भएका राि य तथा
अन्तरार्ि य सं घ सं ःथा वा ूचिलत कानून बमोिजम ःथािपत
सं गिठत सं ःथाको

नाउँमा बाहे क चौधभन्दा बढी सीट सं ख्या

भएका र कृिष कायर्को लािग ूयोग हुने शयाक्टर बाहेक चार

टन वा सोभन्दा बढी कूल वजन भएका सवारीलाई िनजी
सवारीको

पमा दतार् गिरने छै न।
(२) नाबालकको नाममा सवारी दतार् गदार् सं रक्षक

समेतको नाम दतार् ूमाणपऽमा उल्लेख गनुर्

पनछ।

(३) दतार्को ूमाणपऽमा सवारी खरीद गदार् सवारीको
िनमार्ण

कम्पनीले

िदएको

सवारीको

ूािविधक

िववरणमा

लेिखएको सवारीको कूल भारवहन क्षमतालाई सो सवारीको
वजन मानी उल्लेख गनुर् पनछ र त्यसरी सवारीको वजन
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उल्लेख गदार् त्यःतो सवारीको भाररिहत वजन र भारवहन
क्षमता समेत छु ाछु ै

पमा ःप

हुने गरी उल्लेख गनुर्

पनछ।
२२. सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको ूमाणपऽ िदनु पन : (१) दफा
२१ बमोिजम कुनै सवारी दतार्

गनुभ
र् न्दा

अगावै

त्यःतो

सवारी चलाउन सिकने अवःथा भए नभएको सम्बन्धमा दफा
२८ बमोिजमको
सिकने

ठीक

मापदण्डका आधारमा छानिबन गरी चलाउन
िःथितमा

रहेछ

भने

माऽ

त्यःतो

सवारी

दतार् गरी दतार्को ूमाणपऽ िदनु पनछ।
उपदफा

(२)

(१)

बमोिजम

िदइएको

ूमाणपऽ

सवारीमा टाँःनु पनछ।
ु
ु
२३. सं यक्त
दतार्ः कुनै सवारी सं यक्त

पमा दतार् गनर् दुई वा

दुईभन्दा बढी व्यिक्तले अिधकार ूा
२०

बमोिजम

िनवेदन

िदएमा

अिधकारी समक्ष दफा

अिधकार

ूा

ु
आवँयक छानिबन गरी त्यःतो सवारीलाई सं यक्त

अिधकारीले
पमा दतार्

गरी दफा २१ बमोिजम दतार् ूमाणपऽ िदनु पनछ।
२४. अःथायी दतार्ः दे हायको अवःथामा कुनै सवारीलाई अःथायी
पमा दतार् गनर् सिकनेछ :–
(क) सवारी आयात गन व्यिक्त सवारी दतार् गराउनु
पन म्यादिभऽ दतार् गराउन उपिःथत हुन नसक्ने
मनािसब मािफकको कारण भएमा,
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(ख) आयात गिरएको सवारीको इिन्जन, चेिसस वा
अन्य कुनै पाटर्पूजार्को खराबीको कारणले गदार्
तु न्त दतार् गराउन सवारी ल्याउन नसिकने
भएमा,
(ग) खण्ड (ख) मा लेिखएको अवःथामा परी सो
सवारी िनमार्ण गन कम्पनी वा िबबी गन एजेन्ट
वा बीमा कम्पनीसं ग क्षितपूितर् बीमा सम्बन्धी
िववाद परी तु न्त दतार् गनर् नसिकने भएमा,
(घ) नेपाल सरकार वा ूदे श सरकारसँग भएको
सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादनको लािग
कुनै

िवदे शी

नागिरक, कम्पनी

वा

सं ःथाको

नाममा आयात भई त्यःतो सम्झौतामा उिल्लिखत
अविधभर नेपाल िभऽ स ालन गनर् सम्बिन्धत
िनकायबाट

अःथायी

दतार्को

लािग

िसफािरश

भएको सवारी साधन भएमा,
(ङ) िव िव ालय,
अनुसन्धानकतार्ले

उत्पादन
परीक्षणको

उ ोग
लािग

वा
ःवदे शमा

उत्पादन गरे को सवारी साधन भएमा ,
(च) मन्ऽालयले अःथायी दतार् गनर् उपयुक्त ठानेमा।
२५. अःथायी दतार्को लािग दरखाःतः (१) दफा २४ मा लेिखएको
कुनै अवःथा परी कुनै सवारी आयात गन व्यिक्त वा िनजको
अनुपिःथितमा िनजको निजकको हकवालाले सो सवारी आयात
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गन व्यिक्तको नाममा अःथायी

पमा दतार् गनर् सो सवारीको

भन्सार महसूल ितरे को ूमाण तथा सम्बिन्धत अन्य कागजात
सिहत तोिकएको ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत सं लग्न राखी
अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन िदं दा िनवेदकले
नेपाली नागिरकताको ूमािणत ूितिलिप, निजकको हकवाला
ूमािणत

गन

कागजात

र

हालसालै िखिचएको तीन

अःथायी

ूित

फोटो

दतार्

गिरने

समेत

व्यिक्तको

सं लग्न

गनुर्

पनछ।
२६. अःथायी दतार्को ूमाणपऽः (१) दफा २५ बमोिजम कुनै
सवारी अःथायी दतार् गराउनको लािग कसै को िनवेदन परे मा
अिधकार ूा

अिधकारीले सो सवारी दफा २४ बमोिजम

अःथायी दतार् गनर् सिकने अवःथा भए नभएको भ े कुराको
छानिबन गरी त्यःतो सवारी अःथायी
–४ बमोिजमको ढाँचामा

पमा दतार् गरी अनुसूची

अःथायी दतार्को ूमाणपऽ िदनु

पनछ।
(२) अःथायी दतार्को ूमाणपऽमा सो सवारीमा राख्नु
पन नम्बर प्लेटमा अःथायी समेत लेख्न ु पन कुरा जनाउनु पनछ।
(३) अःथायी दतार्को ूमाणपऽ बढीमा छ मिहनासम्म
बहाल रहने गरी िदन सिकनेछ।
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तर ःवदे शी उ ोग, िव िव ालय वा अनुसन्धानकतार्ले
उत्पादन गरे को सवारीको हकमा १

बषर् बहाल रहने गरी िदन

सिकने छ।
२७. सवारी ल्याउनु पन : दफा १८, २० वा २५ बमोिजम कुनै
सवारी दतार् गनर् दफा ४१ बमोिजम सवारी नामसारी गनर् र
दफा ४३ बमोिजम सवारीको कुनै कुरा हेरफेर गनर्को लािग
िनवेदन िदं दा त्यःतो िनवेदन िदने व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीले
त्यसरी दतार्, नामसारी वा कुनै कुरा हेरफेर गराउन चाहे को
सवारी समेत साथै ल्याउनु पनछ।
२८. मापदण्ड तोक्न सक्नेः (१) मन्ऽालयले दे हायका आधारमा
सवारी स ालन गनर् सिकने वा नसिकने अवःथाको मापदण्ड
िनधार्रण गनछ:(क) सवारीको यािन्ऽक अवःथा,
(ख) सवारीको लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट
वा ःव प,
(ग) सवारीबाट हुन सक्ने ूदूषण,
(घ) सवारी चलाउन सिकने अविध।
(२)

सवारीको

सक्षमताको

जाँचपास गदार् अिधकार ूा

ूमाणपऽ

िदं दा

वा

अिधकारीले उपदफा (१)

बमोिजमको मापदण्ड बमोिजम छानिबन गनुर् पनछ।
२९. सवारी दतार् गनर् इन्कार गनर् सिकनेः (१) कुनै सवारी दतार्
गनर्का लािग िनवेदन परी सो सवारी दतार् गन सम्बन्धमा
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अिधकार ूा

अिधकारीले

सो सवारीलाई दफा २८ मा

तोिकएको मापदण्ड बमोिजम छानिबन गदार् त्यःतो सवारी
चलाउन नसिकने भएमा दतार् गनर् इन्कार गन।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै सवारी दतार् गनर् इन्कार गिरएमा
अिधकार ूा

अिधकारीले सोको कारण खुलाई िनवेदकलाई

सूचना िदनु पनछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
वातावरण

ूदूषण, सवारीको

चाप, सडकको

िःथित, सवारी

आवागमनमा पन किठनाई वा यःतै अन्य कारणले गदार्
सावर्जिनक िहतको लािग कुनै िकिसमको सवारी साधनको दफा
१९ बमोिजम गिरने दतार् रोक्का गनर् मनािसब दे खेमा मन्ऽालयले
कुनै वा सबै यातायात व्यवःथा कायार्लयलाई त्यःतो सवारीको
दतार् रोक्का गनर् आदे श िदन सक्नेछ।
३०. दतार्को मान्यताः यस ऐन बमोिजम कुनै एक ूदे शमा दतार्
भएको सवारी अक ूदे शमा पिन चलाउन

सिकने गरी दतार्को

मान्यता िदनु पनछ।
३१. स वा दतार्ः अन्यऽ ूदे शमा दतार् भएका सवारी साधन स वा
भई ूदे श नम्वर तीन मा दतार् गनर् चाहे मा तोिकए बमोिजमको
शुल्क िलई दतार् गनर् सिकनेछ।
तर यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत दतार् कायम रहेका
सवारीको हकमा यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले छ मिहनासम्म
स वा दतार् गनर् सिकनेछ।
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३२. सवारीको अिभलेख राख्नु पन : (१) अिधकार ूा

अिधकारीले

यस ऐन बमोिजम दतार् भएको ूत्येक सवारीको धनीको नाम,
ठे गाना, सवारी दतार् भएको िमित, दतार् नम्बर, सवारी िनमार्ताको
नाम, मोडेल, वषर्, इिन्जन नम्बर, चेिसस नम्बर, सवारीको िकिसम
र वजन लगायतका कुरा ःप

पमा खुल्ने गरी अिभलेख

अ ाविधक गनुर् पनछ र त्यःतो अिभलेखमा सम्बिन्धत सवारी
धनीको फोटो समेत टाँःनु पनछ।
ु ीय
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभलेख िव त
माध्यममा समेत राख्न सिकनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम लगत ूदे शको कम्प्युटर
ूणाली केिन्िय डाटाबेसमा सुरिक्षत रािखनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम अ ाविधक गिरएको
लगत

सम्बिन्धत

कायार्लयले

ूदे श

तथ्या

डाटाबेशमा

पठाउनु पनछ।
(५) उपदफा (१) बमोिजम मन्ऽालय मातहतका
कायार्लयले दुघट
र् ना न्यूनीकरणका लािग आवँयक कायर्
योजना बनाई िभ ै डाटा बेस तयार गनुर् पनछ।
३३. अनुमित निलई िवदे शी सवारी चलाउन नहुने : िवदे शमा दतार्
भएको

सवारी

ूचिलत

कानून

बमोिजम

अनुमित निलई

नेपालिभऽ चलाउन हुँदैन।
३४. िवदे शी सवारी चलाउन अनुमित िदनेः (१) यातायात सेवा
स ालन गन उ ेँयले बाहेक िवदे शमा दतार् भएको सवारी
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नेपालिभऽ चलाउन भन्सार ितरे को ूमाण सिहत अनुमित
मागेमा अिधकार ूा

अिधकारीले तोिकएको दःतुर िलई

एक सवारीलाई एक आिथर्क वषर्मा तीस िदनमा नबढ्ने गरी
सवारी चलाउने अनुमित िदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन नेपाल सरकार वा ूदे श सरकार र

िवदे शी सरकारबीच

एक अक दे शमा यातायात स ालन गन गरी सम्झौता भएकोमा
पारःपिरकताको आधारमा िवदे शी सवारी नेपालिभऽ चलाउन बाधा
पन छै न।
३५. दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण : (१) दफा २१ को उपदफा
(१) बमोिजम दतार्को ूमाणपऽमा लेिखएको म्याद नाघेको
तीन महीनािभऽ दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण गराई सक्नु
पनछ।
(२) सवारी धनी वा िनजले खटाएको व्यिक्तले
उपदफा

(१)

बमोिजम

दतार्को

ूमाणपऽ

नवीकरण

गराउनको लािग तोिकएको दःतुर सं लग्न राखी दतार्को
ूमाणपऽ अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ।

तर सरकारी कायार्लय वा िनकायको नाममा
दतार् भएका र कूटनीितक सुिवधा ूा

सवारीको दतार्को

ूमाणपऽ नवीकरण गनर् कुनै दःतुर लाग्ने छै न।
(३) उपदफा (२) बमोिजम नवीकरणको लािग
दतार्को ूमाणपऽ पेश हुन आएमा अिधकार ूा
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त्यःतो दतार्को ूमाणपऽ अक एक वषर्को लािग नवीकरण
गनुर् पनछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको म्याद नाघी
दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण गराउन आउने सवारी धनीबाट
नवीकरण दःतुरको अितिरक्त सो म्याद नाघेको एक आिथर्क
वषर्सम्म

एकसय

ूितशत, दुई

आिथर्क

वषर्सम्म

दुईसय

ूितशत, तीन आिथर्क वषर्सम्म तीनसय ूितशत, चार आिथर्क
वषर्सम्म चारसय ूितशत र पाँच आिथर्क वषर्सम्म पाँचसय
ूितशत दःतुर समेत िलई त्यःतो दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण
गनुर् पनछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोिजम नवीकरण
गदार् दतार् ूमाणपऽमा सवारी साधनको कर बुझाएको िववरण
अिनवायर्

पमा उल्लेख गनुर् पनछ।

३६. अिधकार ूा
उपदफा

अिधकारीले सूचना गनर् सक्ने : दफा ३५ को

(१)

बमोिजमको

म्यादिभऽ

दतार्को

नवीकरण गनर् नल्याएमा कूटनीितक सुिवधा ूा
सम्बन्धमा अिधकार ूा

अिधकारीले पररा

ूमाणपऽ

सवारीको

मन्ऽालय माफर्त

सम्बिन्धत कूटनीितक िनयोग, कायार्लय वा व्यिक्तलाई त्यःतो
सवारीको

दतार्को

ूमाणपऽ

नवीकरण

गनर्

सूचना

गनर्

सक्नेछ।
३७. नवीकरण सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः दफा ३५ को उपदफा

(३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारी सवारी,

सं ःथानको सवारी, कूटनीितक सुिवधा ूा
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सवारीको धनीले
वषर्सम्मको

एकै

आफ्नो सवारीको दतार्को ूमाणपऽ पाँच
पटक

नवीकरण

वषर्सम्मको लािग लाग्ने

गराउन

चाहे मा

पाँच

नवीकरण दःतुर सं लग्न राखी

दतार्को ूमाणपऽ पेश गरे मा अिधकार ूा

अिधकारीले त्यःतो

दतार्को ूमाणपऽ पाँच वषर्सम्मको लािग एकै पटक नवीकरण
गनर् सक्नेछ।

३८. दतार्को ूमाणपऽ ःवतः र

हुने : (१) दफा ३५ को उपदफा

(४) बमोिजम िनधार्िरत अविधसम्म पिन नवीकरण नगराएमा
ःवतः र

हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम र

भएको सवारीको

अिभलेख दतार् िकताबबाट हटाइनेछ।
३९. पुनः दतार् हुन सक्ने : दफा ३५ बमोिजम िलन बाँकी नवीकरण
दःतुर तथा थप दःतुरको अितिरक्त जित वषर्पिछ दतार्को लािग
ल्याएको हो त्यित वषर्को लािग दफा ३५ को उपदफा (४)
बमोिजमको थप दःतुरको दोब्बर जिरवाना समेत िलई त्यःतो
सवारी दफा २१ बमोिजम दतार् गरी सवारी धनीलाई नयाँ
ूमाणपऽ िदनु पनछ।
४०. सवारी धनीको ठे गाना बदिलएमा सूचना गनुप
र् न : (१) यस ऐन
बमोिजम दतार् भएको कुनै सवारीको धनीको ःथायी ठे गाना
बदिलएमा एक महीनािभऽ दतार्को ूमाणपऽ समेत सं लग्न
राखी सो कुराको सूचना

अिधकार

पनछ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना ूा
अिधकार ूा

भएपिछ

अिधकारीले दतार्को ूमाणपऽमा नयाँ ठे गाना

जनाई अिभलेख राख्नु पनछ।
४१. सवारीको नामसारी : (१) यस ऐन बमोिजम दतार् भएको
सवारीको धनीले आफ्नो सवारी अ

कसै लाई दान बकस िदई

वा िबबी गरी वा अन्य कुनै िकिसमले ःवािमत्व हःतान्तरण

गरे मा पैतीस िदनिभऽ सो सवारीको नामसारीको लािग दतार्को
ूमाणपऽ र सवारी साधन कर ितरे को ूमाण समेत सं लग्न
राखी तोिकएको ढाँचामा अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष िनवेदन

िदनु पनछ।
(२)
ःवािमत्व

सवारी

हःतान्तरण

धनीको
हुनपु न

मृत्यु भई
हो

सो

जसको

नाममा

हकवालाले

सवारी

धनीको मृत्यु भएको िमितले नब्वे िदनिभऽ सवारी धनीको
मृत्यु दतार् ूमाणपऽ, सवारी दतार्को

ूमाणपऽ र सवारी

साधन कर ितरे को ूमाण, ःथानीय तहको िसफािरस तथा

आफू सबैभन्दा निजकको हकवाला हो भ े कुराको ूमाण
समेत सं लग्न राखी सो सवारी आफ्नो नाममा नामसारी

गराउन तोिकएको ढाँचामा अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

िनवेदन िदनु पनछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम नामसारीको
लािग िनवेदन परे मा अिधकार ूा

अिधकारीले आवँयक

छानिबन गरी तोिकएको दःतुर िलई दतार्को ूमाणपऽमा
नामसारीको व्यहोरा जनाई नामसारी गनुर् पनछ।
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तर उपदफा (२) बमोिजम नामसारीको लािग एक
भन्दा बढी बराबरीका हकवालाको िनवेदन परे मा ती सबै
ु
हकवालाको नाममा त्यःतो सवारी सं यक्त

पमा दतार् गरी

नामसारी गनुर् पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम कुनै सवारीको नामसारी
भएमा सो बमोिजम ःवािमत्व हःतान्तरण भई नामसारी भएको
व्यहोराको अिभलेख राख्नु पनछ।
(५) कुनै सवारी धनीले सवारीको नामसारीको लािग
यस दफा बमोिजम अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष उपिःथत

हुन नसक्ने मनािसव कारण दे खाई अ ाबाट डोर खटाई
सवारी नामसारीको ब्यवःथा गिरिदन िनवेदन िदएमा अिधकार
ूा

अिधकारीले तोिकए बमोिजमको थप दःतुर िलई डोर

खटाई

छानिबन

गरी

उपदफा

(३)

बमोिजम

नामसारी

गिरिदन सक्नेछ।
(६) यस दफा बमोिजम कुनै सवारीको नामसारी गन सन्दभर्मा
अिधकार ूा

अिधकारीले छानिबन गदार् सो सवारीमा हक

बेहक सम्बन्धी कुनै मु ा परे को दे िखएमा त्यःतो मु ाको
अिन्तम िकनारा नभएसम्म त्यःतो सवारी कसै को नाममा
नामसारी गनुर् हुँदैन।
४२. दतार् पिरवतर्न गनर् नहुने : यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा
लेिखएको भए तापिन मालबाहक सवारीको
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दतार्को ूमाणपऽ ूा

सवारीलाई याऽीबाहक सवारीमा दतार्

पिरवतर्न गन गरी दतार्को ूमाणपऽ िदइने छै न।
४३. ःवीकृित निलई हेरफेर गनर् नहुने : (१) सवारी धनीले अिधकार
ूा

अिधकारीको ःवीकृित निलई

सवारीको र , सीट सं ख्या,

ःव प, इिन्जन वा चेिससमा पिरवतर्न हुने गरी हेरफेर गनर्
हुँदैन।
(२)

उपदफा

(१)

ःवीकृित मागेमा अिधकार ूा

बमोिजम

हेरफेर

गनुर् पदार्

अिधकारीले आवँयक छानिबन

गदार् हेरफेर गनर् उपयुक्त हुने दे खेमा मन्ऽालयको सहमित िलई
हेरफेर गन ःवीकृित िदन सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

हेरफेरको

लािग

ःवीकृित िदं दा सवारी दतार् गदार् लाग्ने दःतुरको पचास ूितशत
दःतुर लाग्नेछ।
(४)

ूदू षण

कम

गन

उ ेँय

राखी

स ालन

माध्यममा पिरवतर्न गरी ूदे श सरकारले तोके बमोिजमको
वातावरणमैऽी सवारी साधनमा
त्यःता

सवारी

धनी,

पान्तरणको लािग माग गरे मा

उ ोग,

वातावरणमैऽी सवारी साधनमा

कम्पनी,

सहकारीलाई

पान्तरणको ःवीकृित िदनु

पनछ।
४४. दतार्को ूमाणपऽ ःथिगत गनर् सक्ने : (१) अिधकार ूा
अिधकारीले

दे हायको

अवःथामा
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ूमाणपऽ दे हाय बमोिजमको अविधसम्मको लािग ःथिगत गन
गरी आदे श िदन
(क)

सक्नेछः–
सवारीको अवःथा खराब भई सो चलाउँदा
सवर्साधारणको जीउ वा सम्पि मा हानी
नोक्सानी हुने दे िखएमा सो सवारी पूणर्
पमा ममर्त नगरे सम्मको अविधको लािग,

(ख)

सवारी धनीले यस ऐन बमोिजम पूरा गनुर्
पन कुनै शतर् पूरा नगरी वा यो ऐन वा यस
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको पिरिधिभऽ
रही

अिधकार

ूा

अिधकारीले

िदएको

आदे शको उल्ल न गरी सवारी चलाएमा
बढीमा छ महीनासम्मको लािग,
(ग)

सवारी धनीले कारण खुलाई ूहरी ूितवेदन
समेत सं लग्न गरी सवारी दतार् ःथगनको
लािग अिधकारूा

अिधकारी समक्ष िनवेदन

िदएमा र त्यःतो कारण मनािसव दे िखएमा
एक पटकमा एक वषर्को अविधसम्मको
लािग।
तर यःतो अविधको हकमा छु टको सुिवधा िदइने छै न।
(२) उपदफा (१) बमोिजम दतार्को ूमाणपऽ ःथिगत
गन

गरी

सवारी

धनीलाई

आदे श

िदं दा

अिधकार

अिधकारीले सोको कारण समेत खुलाउनु पनछ।
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(३) उपदफा (१) बमोिजम दतार्को ूमाणपऽ ःथिगत
गरे मा अिधकार ूा

अिधकारीले त्यसको जानकारी सम्बिन्धत

ूहरी कायार्लयलाई िदनु पनछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजम दतार्को ूमाणपऽ ःथिगत
गरे मा अिधकार ूा
िदनिभऽ

सवारी

अिधकारीले आदे श िदएको िमितले सात

धनीले

दतार्को

अिधकारी समक्ष बुझाउनु

पनछ।

(५) अिधकार ूा
ःथगन अविध समा

ूमाणपऽ

अिधकार

ूा

अिधकारीले दतार्को ूमाणपऽको

भएपिछ उपदफा (४) बमोिजम सवारी

धनीले बुझाएको दतार्को ूमाणपऽ िनजलाई नै िफतार् गनुर्
पनछ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम दतार्को ूमाणपऽ सवारी
धनीलाई िफतार् िदं दा अिधकार ूा

अिधकारीले

सो

दतार्को

ूमाणपऽमा ःथिगत भएको अविध र कारण समेत जनाई सो
कुराको अिभलेख

राख्नुपनछ।

४५. दतार्को ूमाणपऽ खारे ज गन : (१) अिधकार ूा
दे हायको कुनै अवःथामा यस ऐन

बमोिजम

अिधकारीले

दतार्

भएको

सवारीको दतार् खारे जी वा अिभलेख क ा गनर् सक्नेछ :–
(क)

कुनै सवारी कुनै िकिसमले नािसएमा, चल्न
नसक्ने गरी िबिमएमा वा सधको लािग
नेपाल बािहर लिगएमा सवारी धनीले तीस
िदनिभऽ दतार्को ूमाणपऽ सं लग्न राखी
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त्यःतो

सवारीको

अिधकार ूा

अिभलेख

क ा

गनर्

अिधकारी समक्ष तोिकएको

ढाँचामा िनवेदन िदएमा,
तर
ऐितहािसक
त्यःतो

पुराताित्वक

तथा

ि कोणले महत्वपूणर् सवारी वा
कुनै

सवारीको

पाटर्पूजार्

नेपाल

बािहर लै जान परे मा सवारी धनीले अिधकार
ूा
(ख)

अिधकारीको पूव र् ःवीकृित िलनु पछर्।

उजुरी

कुनै

वा

छानिबन

गदार्

जानकारीको

कुनै

सवारी

आधारमा
अिनयिमत

तवरले वा गलत वा झु ा कागजात वा
िववरणको

आधारमा

दतार्

गिरएको

पाइएमा।
(ग)

सवारी चालक अनुमितपऽ ूा

नभएको

व्यिक्तले सवारी चलाई दुघट
र् ना गराएको
अवःथामा।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परे मा वा उजुरी
वा जानकारी ूा

भएमा अिधकार ूा

अिधकारीले

आवँयक छानिबन गरी व्यहोरा साँचो दे खेमा त्यःतो दतार्को
ूमाणपऽ खारे ज गरी सो

को

व्यहोरा

अिभलेखमा

जनाई

त्यःतो सवारीको अिभलेख क ा गनुर् पनछ।
४६. नवीकरण दःतुर िमनाहा िदने : यस ऐन बमोिजम दतार् भएको

कुनै सवारी कुनै कारणबाट जफत भई वा दुघट
र् नामा परी वा

अन्य कुनै कारणबाट िबमी एक वषर्भन्दा बढी अविधसम्मका
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लािग चल्न वा चलाउन नसिकने भएमा सवारी धनीले सो
व्यहोरा

खुलाई

दतार्को

ूमाणपऽको

ूमाण पेश गरे मा अिधकार ूा
दतार्को

ूमाणपऽ

िखची

सो

साथ

सो

कुराको

अिधकारीले त्यःतो सवारीको
सवारी

चलाउन

नसिकने

अविधसम्मको लािग सो सवारीको धनीले ितनुर् पन नवीकरण
दःतुर िमनाहा िदनु पनछ।
४७. दतार्को ूमाणपऽको ूितिलिप िदने : (१) दतार्को ूमाणपऽ
हराएमा, च्याितएमा, झुऽो भई नबुिझने भएमा वा अन्य कुनै
कारणबाट नािसएमा सो भए गरे को िमितले पन्ी िदनिभऽ
सवारी धनीले

िसफािरस सिहत अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

तोिकएको ढाँचामा तोिकएको दःतुर सं लग्न राखी

िनवेदन

िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम परे को िनवेदन उपर
आवँयक छानिबन गदार् व्यहोरा ठीक दे खेमा अिधकार ूा
अिधकारीले सवारी धनीलाई त्यःतो दतार्को ूमाणपऽको
ूितिलिप िदनु पनछ।
४८. िववरण पेश गनुर् पन : (१) िवदे शबाट सवारी आयात गन फमर्,
कम्पनी वा एजेण्टले आफूले आयात गरे को ूत्येक सवारीको
मोडेल, इिन्जन नम्बर, चेिसस नम्बर तथा त्यःतो सवारीको
िकिसम,

िनमार्ताको नाम र आयात मूल्य समेत उल्लेख गरी

त्यःतो सवारीमध्ये कुन सवारी कसलाई किहले िबबी गरे को र
आफूले आयात गरी बाँकी रहेको सवारीमध्ये कित सवारी
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मौज्दात रहे को छ भ े समेत खुलाई चौमािसक
ूा

पमा अिधकार

अिधकारी समक्ष िववरण पेश गनुर् पनछ।
अिधकार

(२)

ूा

अिधकारीले

िवदे शबाट

सवारी

आयात गरी िबबी िवतरण गन फमर्, कम्पनी वा एजेन्टबाट
उपदफा (१) मा लेिखएको िववरणको अितिरक्त सवारी आयात
तथा िबबी िवतरण सम्बन्धी अन्य कुनै आवँयक िववरण तथा
कागजात

माग्न

सक्नेछ।

त्यसरी

मािगएको

िववरण

तथा

कागजात तु न्त उपलब्ध गराउने कतर्व्य त्यःतो फमर्, कम्पनी
वा एजेन्टको हुनेछ।

पिरच्छे द– ४
चालक अनुमितपऽ सम्बन्धी व्यवःथा
४९. सवारी चलाउन नहुने : कुनै पिन व्यिक्तले चालक अनुमितपऽ
ूा

नगरी कुनै पिन सवारी चलाउन हुँदैन।

५०. सवारी चलाउन िदन नहुने : कसै ले आफ्नो ःवािमत्व वा
िजम्मामा रहे को कुनै सवारी साधन सवारी
ूा

चालक अनुमितपऽ

नगरे को व्यिक्तलाई चलाउन िदन हुँदैन।

५१. चालकको योग्यता : (१) दे हायका व्यिक्त दे हाय बमोिजम
चालक अनुमितपऽ ूा
(क)

गनर् योग्य मािनने

छन्ः–

ठू ला सवारीको हकमा पच्चीस वषर् उमेर
पूरा गरे को व्यिक्त,
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(ख)

मझौला सवारीको हकमा बाईस वषर् उमेर
पूरा गरे को व्यिक्त,

(ग)

कार, जीप र तीन पाङ्मे लगायतको सानो
सवारी

साधन

मोटरसाईकल, ःकुटर

र

लगायत सानो दुई पाङ्मे सवारीको हकमा
अठार वषर् उमेर पूगेको व्यिक्तले चालक
अनुमितपऽ ूा

गनर् सक्नेछ।

(२) दे हायका व्यिक्त चालक अनुमितपऽ ूा

गनर् योग्य

मािनने छै नन्:–
(क) छारे रोग भएको वा मानिसक असन्तुलन
भएको

कारणले

सवारी

साधन

चलाउन

असमथर् भएको,
ँ ाको दे ख्ने शिक्त कमजोर भई चँमा
(ख) आख
ूयोग गदार् पिन सामान्य तवरले दे ख्ने शिक्त
ठीक नभएको,
(ग) साधारण ध्विन स ेत, आवाज सु

नसक्ने,

(घ) रातो, हिरयो, पहलो इत्यािद रङह
छु

ाउन नसक्ने

तु न्त

ि दोष भएको,

(ङ) रतन्धो भएको व्यिक्त, तर फरक क्षमता
भएका

व्यिक्तका

िनिम

बनेको सवारीको िनिम
लागू हुने छै न।
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ु तह उितणर् नभएको व्यिक्त,
(च) आधारभत
(छ) दफा ६५ बमोिजम चालक अनुमितपऽ र
भएकोमा त्यःतो र

भएको िमितले पाँच वषर्

अविध पूरा नभएको व्यिक्त।
५२. चालक

अनुमितपऽको

लािग

िनवेदन

:

(१)

दफा

५१

बमोिजमको योग्यता भएको व्यिक्तले तोिकए बमोिजमको िसका
चालक अनुमित पऽ र ूमािणत लग बुकसिहत परीक्षण चालक
अनुमितपऽका लािग तोिकएको ढाँचामा अिधकार ूा

अिधकारी

समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदनसाथ िनवेदकले
चालक अनुमितपऽको लािग तोिकएको दःतुर, नागिरकताको
ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप, हालसालै िखिचएको आफ्नो
तीन ूित पासपोटर् साइजको फोटो, ूचिलत मान्यता ूा
िचिकत्सकले

िनजको

ःवाःथ्य

परीक्षण

गरी

िदएको

िनरोिगताको ूमाण पऽ र िनजले चलाउन चाहेको सवारीको
ूिशक्षण

िलएको
ूिशक्षाथीर्को

ूमािणत
पमा

लगबुक

िनधार्िरत

कोसर्

र

चालक

पूरा

गरे को

ूमाणपऽको ूितिलिप समेत सं लग्न गनुर् पनछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन िनमार्ण उपकरण सवारी चालक अनुमितपऽको लािग
ूदे श सरकारबाट ःवीकृत ूा

तािलम केन्िबाट तािलम ूा

गरे को ूमाणपऽको ूितिलिप पेश गनुर् पनछ।
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(४) कुनै सवारी साधन चलाउन अनुमितपऽ ूा
गिरसकेका चालकलाई अक

सवारी साधनको लािग थप

अनुमितपऽ िदं दा िलिखत परीक्षा िलइने छै न।
५३. िनवेदकको परीक्षणः (१) दफा ५२ बमोिजम िनवेदन परे पिछ
िनवेदक सवारी चलाउन समथर् भए नभएको,

छ

वा

छै न

र

िनजलाई त्यःतो सवारी वा सवारी सम्बन्धी ऐन, िनयम तथा
शािफक स ेत

सम्बन्धी सामान्य

ान भए नभएको कुराको

यिकन गनर् परीक्षा िलनु पनछ र त्यसरी िलइने परीक्षाको
िवषय र परीक्षा ूणाली मन्ऽालयले तोके बमोिजम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िलइएको परीक्षामा
असफल हुने िनवेदकले सो परीक्षा सम्प
िदनपिछ

माऽ

दफा

५२

बमोिजम

भएको िमितले तीस
पुनः

िनवेदन

िदन

सक्नेछ।
५४. चालक अनुमितपऽ िदने : (१) दफा ५३ बमोिजम परीक्षा िलई
सफल भएका िनवेदकलाई सो सिमितको िसफािरशमा अिधकार
ूा

अिधकारीले अनुसूची – ५ बमोिजमको ढाँचामा तीन

मिहनािभऽ चालक अनुमितपऽ िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुमितपऽ िदं दा सो
अनुमितपऽमा कुन सवारीको लािग अनुमितपऽ िदएको हो सो
कुरा ःप

पमा जनाउनु पनछ।
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(३) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन सावर्जिनक सवारी चलाउने चालकलाई िदइने चालक
अनुमितपऽ सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
५५. परीक्षणकालमा रहने : (१) दफा ५४ बमोिजम िदइने चालक
अनुमितपऽ एक वषर्को परीक्षणकाल रहने गरी िदइनेछ।
(२) परीक्षण चालक अनुमितपऽ िलएका चालकले

परीक्षणकालको अविधमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तगर्त बनेको
िनयमावली बमोिजम पालना गनुर् पन शतर्को उल्लं घन नगरी
आठभन्दा बढी िडमेिरट

अं क

चालकलाई अिधकार ूा

ूा

नगरे मा

त्यःतो

अिधकारीले िनजको सम्बिन्धत

वगर्को चालक अनुमितपऽ ःवतः ःथायीमा पिरणत गनछ।
(३) परीक्षण चालक अनुमितपऽ िलएका चालकले
परीक्षणकालको अविधमा आठभन्दा बढी िडमेिरट अं क ूा
गन गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम
पालना गनुर् पन शतर्को उल्लं घन

गरे मा

िनजको

चालक

अनुमितपऽ छ मिहनाको लािग िनलम्बनमा रहनेछ।
५६. िवदे शी रा बाट ूा

चालक अनुमितपऽको मान्यता : कसै ले

िवदे शी रा बाट चालक अनुमितपऽ ूा

गरे को

रहेछ

भने

सो अनुमितपऽमा लेिखएको सवारी चलाउन त्यःतो व्यिक्तले
दफा ५२ बमोिजम िनवेदन िदएमा अिधकार ूा

अिधकारीले

त्यःतो व्यिक्तबाट चालक अनुमितपऽको लािग लाग्ने दःतुर
िलई चालक अनुमितपऽ िदन सक्नेछ।
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तर त्यःतो चालक अनुमितपऽको लािग ूयोगात्मक परीक्षा
िलनु पनछ। आफ्नो रा बाट सवारी चालक ूमाणपऽ ूा
गरे का िवदे शी कूटनैितक िनयोगमा काम गन कमर्चारीको
हकमा पररा

मन्ऽालयबाट िसफािरश भई आएमा कुनै परीक्षा

निलई सवारी चालक अनुमित पऽ

िदइनेछ।

५७. अन्तरार्ि य चालक अनुमितपऽ ःवतः मान्य हुनःे अन्तरार्ि य
चालक अनुमितपऽ ूा

गरे को व्यिक्तले सो अनुमितपऽमा

लेिखएको सवारी नेपालभर चलाउन सक्नेछ।
५८. चालक अनुमितपऽको वैधता : (१) दफा ५४ बमोिजम चालक
अनुमितपऽ ूा

गन व्यिक्तले सो अनुमितपऽमा उल्लेिखत

सवारी माऽ चलाउन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

अधीनमा

रही

िमितले

पाँच

चालकले त्यःतो सवारी चलाउन सक्नेछ।
(३)

चालक

अनुमितपऽ

िदइएको

वषर्सम्म बहाल रहनेछ।
५९. चालक अनुमितपऽमा समावेश गन : (१) कुनै चालकले
आफूले पाएको चालक अनुमितपऽमा उिल्लिखत सवारीका
अितिरक्त अन्य कुनै सवारी समावेश गराउन चाहे मा समावेश
गराउन चाहेको

सवारीको िकिसम खुलाई तोिकएको ढाँचामा

तोिकएको दःतुर सं लग्न गरी अिधकार ूा
िनवेदन िदनु पनछ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा परीक्षा
सिमितले चालक अनुमितपऽमा समावेश

गराउन

चाहेको

सवारी चालकले चलाउन सक्छ सक्तैन भ े कुराको यिकन
गनर् दफा ५३ बमोिजम िनजको परीक्षा िलनु पनछ।
तर एक पटक िलिखत परीक्षा उ ीणर् भएकाको
हकमा पुनः िलिखत परीक्षा िलइरहनु पन छै न।
(३) उपदफा (२) बमोिजम परीक्षा िलं दा सफल
भएको चालकको अनुमितपऽमा िनजले समावेश
चाहे को सवारी समावेश गरी अिधकार ूा

गराउन

अिधकारीले नयाँ

चालक अनुमितपऽ िदनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम चालक अनुमितपऽ िदं दा
दफा ५५ बमोिजम परीक्षणकालमा रहने गरी िदइनेछ।
६०. चालक अनुमितपऽको नवीकरणः (१) दफा ५८ को उपदफा
(३) बमोिजम चालक अनुमितपऽमा लेिखएको म्याद िभऽ
त्यःतो चालक अनुमितपऽ नवीकरण गराई सक्नु पनछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन एक पटकको लािग म्याद नाघेको एक वषर्सम्म
दोब्बर दःतुर बुझाई नवीकरण गनर् सिकनेछ।
(३) चालकले उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको
म्यादिभऽ चालक अनुमितपऽ नवीकरण गराउनको लािग
तोिकएको दःतुर बुझाएको ूमाण सं लग्न राखी अिधकारूा
अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ।
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(४) उपदफा
चालक

अनुमितपऽ

(३) बमोिजम
पेश

हुन

नवीकरणको

आएमा

अिधकार

लािग
ूा

अिधकारीले त्यःतो चालक अनुमितपऽ अक दश वषर्सम्मको
लािग नवीकरण गनुर् पनछ।
६१. चालक अनुमितपऽ ःवतः र

हुने : (१) दफा ६० बमोिजमको

अविधमा नवीकरण नगिरएको चालक अनुमितपऽ ःवतः र
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम र

भएको चालक

अनुमितपऽको अिभलेख हटाइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम अिभलेख हटाइएको
चालक अनुमितपऽ नवीकरण गिरने छै न।
६२. नवीकरण गराउँदा िनरोिगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पन :
सावर्जिनक

सवारी

चलाउने

चालकले

चालक

अनुमितपऽ

नवीकरण गराउँदा ःवीकृत िचिकत्सकले िदएको िनरोिगताको
ूमाणपऽ समेत अिधकार ूा

अिधकारी

समक्ष

पेश

गनुर्

पनछ।
६३. चालकको ठे गाना बदिलएमा सूचना गनुर् पनः (१) चालकको
ःथायी ठे गाना बदिलएमा एक मिहनािभऽ सो कुराको सूचना
अिधकार ूा

अिधकारीलाई िदनु पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना ूा
ूा

भएपिछ अिधकार

अिधकारीले चालकको नयाँ ठे गाना समेत अिभलेख जनाउन

लगाउनु पनछ।
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गनः (१) अिधकार ूा

६४. चालक अनुमितपऽ िनलम्बन तथा र

अिधकारीले दे हायको अवःथामा दे हायको अविधसम्म चालकको
चालक अनुमितपऽ िनलम्बन गनर् सक्नेछ :—
(क)

कुल १० वा सो भन्दा बढी िडमेिरट
अं क ूा

गन गरी यो ऐन वा यस ऐन

अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम पालन
गनुर्

पन

शतर्ह

उल्लं घन

गरे को

ूमािणत भएमा छ मिहनासम्म,
(ख)

१५

िडमेिरट

अं कभन्दा

बढी

ूा

बढी

ूा

गरे मा सात मिहनासम्म,
(ग)

२०

िडमेिरट

अं कभन्दा

गरे मा आठ मिहनासम्म,
(घ)

मादक

पदाथर्

चलाएको

सेवन

ूमािणत

गरी

सवारी

भएमा

पिहलो

पटकका लािग तीन मिहना र दोॐो
पटकका लािग छ मिहनासम्म,
(ङ)

िनधार्रण गितभन्दा बढी गितमा सवारी
चलाएको ूमािणत भएमा पिहलो पटक
भए ५० अं क जिरवाना र दोॐो पटक
भए

तीन

मिहनासम्म

अनुमितपऽ िनलम्बन।
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(२) अिधकार ूा
चालक अनुमितपऽ र

अिधकारीले दे हायको अवःथामा

गनर् सक्नेछ:-

(क) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजम
िनलम्बन
मादक

गरे पिछ
पदाथर्

पिन
सेवन

तेॐो

पटक

गरी

सवारी

चलाएको ूमािणत भएमा,
(ख) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम
िनलम्बन

गरे पिछ

िनधार्िरत

भन्दा

पिन

बढी

तेॐो

पटक

गितमा

सवारी

चलाएको ूमािणत भएमा।
६५. चालक अनुमितपऽ खारे ज गनर् सिकने : (१) कुनै चालकमा

दफा ५१ मा लेिखएको कुनै अयोग्यता भएको ूमािणत भएमा
वा झु ा िववरण पेश गरी चालक अनुमितपऽ ूा
अिधकार ूा

गरे कोमा

अिधकारीले त्यःतो चालकको चालक अनुमितपऽ

खारे ज गरी सो अनुमितपऽ िफतार् बुझाउँन चालकलाई आदे श

िदन सक्नेछ।
(२) सवारी चालकको लापरवाहीका कारण भएको
सवारी दुघट
र् नाबाट मािनसको अ भ
ूमािणत भएमा अिधकार ूा

भएको वा

मृत्यु

भएको

अिधकारीले त्यःतो चालकको

चालक अनुमित पऽ खारे ज गरी सो अनुमितपऽ िफतार् बुझाउन
चालकलाई आदे श िदन सक्नेछ।
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(३) उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोिजमको आदे श
ूा

भएको िमितले सात िदनिभऽ चालकले आफ्नो अनुमितपऽ

अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष िफतार् बुझाउनु पनछ।

६६. चालक अनुमितपऽको ूितिलिप िदने : (१) चालक अनुमितपऽ
हराएमा, नािसएमा वा कुनै कारणले काम नलाग्ने भएमा पतीस
िदनिभऽ चालकले सम्बिन्धत अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

चालक अनुमितपऽको ूितिलिपको लािग तोिकएको ढाँचामा
तोिकएको दःतुर समेत राखी िनवेदन िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम परे को िनवेदन उपर
आवँयक छानिबन गरी व्यहोरा ठीक दे खेमा अिधकार ूा
अिधकारीले

चालकलाई

चालक

अनुमितपऽको

ूितिलिप

िदनेछ।
६७.

ःवचािलत (अटोमेिटक) सवारी अनुमितपऽ सम्बन्धी व्यवःथा:
(१) ूिविधयुक्त ःवचािलत सवारी चलाउनको लािग माऽ छु ै
चालक अनुमितपऽको व्यवःथा गनर् सिकनेछ।
तर यस उपदफा बमोिजमको सवारी अनुमितपऽ अन्य
सवारीको हकमा लागू हुने छै न।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

अन्य

व्यवःथा

तोिकए बमोिजम हुनेछ।
६८. ूिशक्षाथीर् चालक सम्बन्धी व्यवःथा : ूिशक्षाथीर् सवारी चालक
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
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पिरच्छे द – ५
पिरचालक अनुमितपऽ सम्बन्धी व्यवःथा
६९. अनुमितपऽ निलई पिरचालकको काम गनर् नहुने (१) कुनै पिन
व्यिक्तले

पिरचालक

अनुमितपऽ

ूा

कुनै

नगरी

पिन

सावर्जिनक सवारीमा पिरचालकको काम गनुर् हुँदैन।
(२) पिरचालक अनुमितपऽ ूा
व्यिक्तलाई

सावर्जिनक

सवारीको

धनी

नगरे को कुनै पिन
वा

व्यवःथापकले

पिरचालकको काममा लगाउन हुँदैन।
७०. पिरचालकको लािग योग्यता : दे हायको व्यिक्त पिरचालक
अनुमितपऽ ूा

गनर् योग्य हुनेछ :–

(क) अठार वषर् उमेर पुगेको,
(ख) साधारण लेखपढ गनर् जा े,
(ग) िनरोिगताको ूमाणपऽ भएको।
७१. पिरचालक अनुमितपऽको लािग िनवेदन िदने : (१) दफा ७०
बमोिजमको योग्यता भएको व्यिक्तले कुनै सावर्जिनक सवारीमा
पिरचालकको काम गनर्को लािग पिरचालक अनुमितपऽ िलन
चाहे मा

तोिकएको ढाँचामा अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

िनवेदन िदनु पनछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

िनवेदन

साथ

िनवेदकले पिरचालक अनुमितपऽको लािग तोिकएको दःतुर,
हालसालै िखिचएको आफ्नो तीनूित पासपोटर् साइजको फोटो,
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नागिरकताको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप र ूचिलत
कानून बमोिजमको मान्यता ूा

िचिकत्सक ारा िदइएको

िनरोिगताको ूमाणपऽ समेत सं लग्न गनुर् पनछ।
७२. पिरचालक

अनुमितपऽ

िदने

:

(१)

दफा

७१

बमोिजम

पिरचालक अनुमितपऽको लािग िनवेदन परे मा अिधकार ूा
अिधकारीले

आवँयक

छानिबन

गरी

िनवेदनसाथ

सं लग्न

व्यहोरा साँचो दे िखएमा िनवेदकलाई अनुसूची – ६ बमोिजमको
ढाँचामा पिरचालक अनुमितपऽ िदनु पनछ। यसरी
अनुमितपऽ ूा

पिरचालक

व्यिक्तले आफू कायर्रत यातायात सेवामा

सं लग्न सावर्जिनक सवारीलाई सुव्यविःथत ढ बाट पिरचालन
गन िजम्मेवारी वहन गनुर् पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िदइएको पिरचालक
अनुमितपऽ सो िदइएको िमितले पाँचवषर्सम्म बहाल रहनेछ।
७३. पिरचालक अनुमितपऽको नवीकरण : (१) दफा ७२ को
उपदफा (२) बमोिजम पिरचालक अनुमितपऽमा म्याद नाघेको
तीन महीनािभऽ त्यःतो पिरचालक अनुमितपऽ नवीकरण गराई
सक्नु पनछ।
(२)

पिरचालकले

उपदफा

(१)

बमोिजमको

म्यादिभऽ पिरचालक अनुमितपऽ नवीकरण गराउनको लािग
तोिकएको
अिधकार ूा

दःतुर

सं लग्न

पिरचालक

अनुमितपऽ

अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ।

(३) उपदफा
पिरचालक

राखी

अनुमितपऽ

(२) बमोिजम नवीकरणको
पेश
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अिधकारीले

त्यःतो

पिरचालक

अनुमितपऽ

अक

पाँच

म्याद

नाघी

वषर्सम्मको लािग नवीकरण गनुर् पनछ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

पिरचालक अनुमितपऽ नवीकरण गराउन आउने पिरचालकबाट
नवीकरण दःतुरको अितिरक्त सो म्याद नाघेको एक वषर्सम्म
एकसय ूितशत, दुई

वषर्सम्म

दुईसय

ूितशत,

तीन

वषर्सम्म तीनसय ूितशत, चार वषर्सम्म चारसय ूितशत र
पाँच वषर्सम्म

पाँचसय ूितशत थप दःतुर िलई त्यःतो

पिरचालक अनुमितपऽ नवीकरण गनुर् पनछ।
७४. पिरचालक अनुमितपऽ ःवतः र

हुने : (१) दफा ७३ को

उपदफा (४) बमोिजम िनधार्िरत अविधसम्म पिन नवीकरण
नगिरएको पिरचालक अनुमितपऽ ःवतः र

हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम र

भएको पिरचालक

अनुमितपऽको अिभलेख हटाइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम अिभलेखबाट हटाइएको
पिरचालक अनुमितपऽ नवीकरण गिरने छै न।
७५. पिरचालकको

ठे गाना

बदिलएमा

सूचना

गनुर्

पन

:

(१) पिरचालकको ःथायी ठे गाना बदिलएमा एक महीनािभऽ सो
कुराको सूचना अिधकार ूा

अिधकारीलाई िदनु पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सूचना ूा
अिधकार ूा

भएपिछ

अिधकारीले पिरचालकको नयाँ ठे गाना समेत

अिभलेख जनाउन लगाउनु पनछ।
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७६. पिरचालक अनुमितपऽ िनलम्बन गनर् सिकनेः यो ऐन वा यस
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम पिरचालकले पालन गनुर्
पन शतर्ह
भएमा

पाँच पटक भन्दा बढी उल्ल न गरे को ूमािणत

अिधकार

ूा

अिधकारीले

त्यःतो

पिरचालकको

पिरचालक अनुमितपऽ छ महीनासम्मको लािग िनलम्बन गनर्
सक्नेछ।
७७. पिरचालक अनुमितपऽ खारे ज गनर् सिकने : (१) दफा ७० मा
लेिखएको कुनै योग्यता पिरचालकमा नभएको ूमािणत भएमा
अिधकार ूा
अनुमितपऽ

अिधकारीले त्यःतो पिरचालकको पिरचालक
खारे ज

गरी

सो

अनुमितपऽ

िफतार्

बुझाउन

पिरचालकलाई आदे श िदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदे श ूा
िमितले

सात

िदनिभऽ

पिरचालकले

अनुमितपऽ अिधकार ूा

आफ्नो

भएको

पिरचालक

अिधकारी समक्ष िफतार् बुझाउनु

पनछ।
७८. पिरचालक अनुमितपऽको ूितिलिप िदने : (१) पिरचालक
अनुमितपऽ हराएमा वा अन्य कुनै कारणबाट नािसएमा पतीस
िदनिभऽ पिरचालकले सम्बिन्धत अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

पिरचालक अनुमितपऽको ूितिलिपको लािग तोिकएको ढाँचामा
तोिकएको दःतुर समेत राखी िनवेदन िदनु पनछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

िनवेदन

उपर

आवँयक छानिबन गरी व्यहोरा ठीक दे खेमा अिधकार ूा
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अिधकारीले पिरचालकलाई पिरचालक अनुमितपऽको ूितिलिप
िदनेछ।

पिरच्छे द – ६
यातायात व्यवःथापन
७९. सडक मागर् िनधार्रण गन : मन्ऽालयले उपयुक्त दे खेको ठाउँमा
आवँयकता अनुसार सावर्जिनक सवारीलाई यातायात सेवा
स ालन गनर् मागर् िनधार्रण गरी सो को सूचना सवर्साधारणको
जानकारीको लािग सावर्जिनक
८०. नमूना

मागर् िनधार्रण

गन

पमा ूकािशत गनुर् पनछ।
:

उत्पादन

वा

एसेम्बल

वातावरणमैऽी सवारी साधन खिरद गरी स ालन

हुने

गन

ब्यिक्त, फमर्, कम्पनी वा सहकारीबाट कुनै मागर् िनधार्रण गनर्
माग भएमा मन्ऽालयले त्यःतो
ःथानह

सवारी साधन स ालन हुने

तोकी नमूना मागर् िनधार्रण गनर् सक्नेछ।

८१. मागर् िनधार्रण सिमित : (१) ूदे श भर सहज, सरल र सुरिक्षत
तवरले लामो मागर् र मध्यम मागर्को मागर् िनधार्रण गनर् दे हाय
बमोिजमको मागर् िनधार्रण सिमित

रहनेछ :–

(क) सिचव, भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
(ख) िनदशक, यातायात पूवार्धार िनदशनालय
(ग) ूमुख, ूादे िशक सडक तथा यातायात
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व्यवःथा महाशाखा

– सदःय

(घ) ूमुख, मािमण सडक महाशाखा, भौितक
पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

– सदःय

(ङ) आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयले
तोकेको अिधकृतःतरको कमर्चारी
(च) शाखा अिधकृत, यातायात व्यवःथा शाखा

– सदःय
–सदःय सिचव

तर छोटो मागर् र ःथानीय मागर्का हकमा
ःथानीय तहमा भए ःथानीय कानून बमोिजम मागर् िनधार्रण
हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले मागर् िनधार्रण
गदार् सम्बिन्धत सडकको ःतर, अवःथा, सो सडकमा चल्न सक्ने
सवारी साधनको िकिसम, सो सडकमा आवागमन गन याऽीको
चाप तथा माग, सम्बिन्धत सडक िडिभजन कायार्लय तथा
ःथानीय िनकायको िसफािरश र सो सडक हःतान्तरण हुंदाका
शतर्ह

समेतलाई ध्यानमा राख्नु पनछ।
(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

ूदे श कानून र ःथानीय कानून नबनेसम्म यस ऐन बमोिजम
अःथायी मागर् िनधार्रण बाहेक सबै िकिसमको मागर् िनधार्रण
गन अिधकार उपदफा (१) बमोिजमको सिमितलाई नै हुनेछ।
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र् तथा िपछिडएका वःतीका जनतालाई
८२. अनुदान िदने : दुगम
सवारीको न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउन

सावर्जिनक

सवारी

स ालन गनर् ूदे श सरकारले अनुदान िदन सक्नेछ।
८३. मास–शान्सपोटर्लाई ूाथिमकता िदने : मन्ऽालयले सडकको
अवःथा एवं सवारी चापको आधारमा

सावर्जिनक

सूचना

ूकाशन गरी मास–शान्सपोटर्लाई ूाथिमकता िदई िनधार्िरत
(डेिडकेटे ड) लेन ूयोग

गन गरी ःवीकृत िदन सक्नेछ।

८४. मागर् इजाजतपऽ निलई यातायात सेवा स ालन गनर् नहुने :
दफा ७९ बमोिजम िनधार्िरत मागर्मा मागर्

इजाजतपऽ

ूा

नगरी कुनै पिन सावर्जिनक सवारीले यातायात सेवा स ालन
गनुर् हुँदैन ।
८५. मागर् ईजाजतपऽको लािग दरखाःतः यातायात सेवा स ालन
गनर्को िनिम

कुनै सावर्जिनक सवारीलाई

कुनै

मागर्

ूयोग

गनुर् परे मा व्यवःथापक वा सवारी धनीले तोिकएको ढाँचामा
अिधकार ूा

अिधकारी

समक्ष

मागर्

इजाजतपऽको

लािग

तोिकएको दःतुर सिहत िनवेदन िदनु पनछ।
८६. मागर् इजाजतपऽ िदनु पन : (१) दफा ८५ बमोिजम मागर्
इजाजतपऽको लािग िनवेदन परे मा अिधकारूा

अिधकारीले

दफा ८७ को अधीनमा रही त्यःतो सावर्जिनक सवारीलाई
ूदे शभर स ालन गनर् सिकने गरी

ूदे शमा माऽ स ालन गनर्

सिकने

इजाजतपऽमा

गरी

ूदे शःतरको
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मागर् माऽ ूयोग गनर् अनुसूची - ७ बमोिजमको ढाँचामा मागर्
इजाजतपऽ िदनु पछर्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन

राजमागर्को

खुल्ला

हकमा

ूितःपधार्बाट

मन्ऽालयले

आवँयक

आवँयक

शतर्ह

दे खेमा

तोकी

मागर्

अिधकारीले सावर्जिनक

पमा

इजाजतपऽ िदने व्यवःथा गनर् सक्नेछ।
(३) अिधकार ूा
सूचना ूकाशन गरी कुनै
गरी सो

ट वा एिरयामा

ट परिमट जारी

ट वा एिरयामा चल्ने सवारीको िकिसम एवं सं ख्या

तोक्न सक्नेछ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोिजम

िदइएको

मागर्

इजाजतपऽ एक वषर्सम्म बहाल रहनेछ।
८७.

मागर् इजाजतपऽ सम्बन्धी व्यवःथा : दफा ८६ बमोिजम कुनै
सावर्जिनक सवारीलाई मागर् इजाजतपऽ िदं दा त्यःतो सावर्जिनक
सवारीको धनी वा व्यवःथापकले दे हायका कुराह
नगरे को अिधकार ूा

पूरा गरे

अिधकारीले जाँच गरी पूरा गरे को भए

माऽ त्यःतो सावर्जिनक सवारीलाई मागर् इजाजतपऽ िदनु
पनछ :–
(क) सवारी चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर्, सवारीमा काम
गन कामदार तथा कमर्चारी, तेॐो पक्षको बीमा र
याऽुबाहक सवारी भए याऽु बीमामा,
(ख) सवारीको जाँचपास, र
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(ग) दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण।
८८. मागर्को

इजाजतपऽ

पिरवतर्न

गनुर्

परे मा

:

(१)

मागर्

नहुँदै सो मागर् इजाजतपऽमा

इजाजतपऽको अविध समा

तोिकएको सावर्जिनक सवारीलाई अन्य कुनै मागर्मा ूयोग गनुर्
परे मा सवारी धनी वा व्यवःथापकले पुनः दफा ८५ बमोिजम
मागर् इजाजतपऽको लािग िनवेदन िदई मागर् इजाजतपऽ िलनु
पनछ।
(२)
अिधकार ूा

उपदफा

(१)

बमोिजमको

िनवेदन

अिधकारीले त्यःतो सावर्जिनक

परे मा

सवारीको

लािग पिहले िदएको मागर् इजाजतपऽ खारे ज गरी नयाँ मागर्
इजाजतपऽ िदनु पनछ।
८९. बहु मागर् इजाजतपऽ िदन सिकने : (१) यस ऐनमा अन्यऽ
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै

सावर्जिनक सवारीले

यातायात सेवा पु¥याई रहेको मागर्मा कुनै असर नपन गरी सो
मागर्सँग सम्बिन्धत

हुन आउने अन्य मागर्मा समेत उक्त

सावर्जिनक सवारी ूयोग गनर् पाउने गरी अिधकार ूा
अिधकारीले

व्यवःथापन

सिमितसँग

परामशर्

गरी

मागर्

इजाजतपऽ िदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम एकभन्दा बढी मागर्मा
यातायात सेवा स ालन गनर् पाउने गरी बहु

मागर्

इजाजतपऽ िदँदा त्यःतो ूत्येक मागर्को लािग लाग्ने मागर्
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दःतुर समेत सावर्जिनक सवारीको धनी वा व्यवःथापकले
बुझाउनु पनछ।
९०. पटके मागर् इजाजतपऽ : (१) िवशेष काम परी कुनै सावर्जिनक
सवारीलाई मागर् इजाजतपऽमा

लेिखएको मागर् बाहेक अन्य

कुनै मागर्मा चलाउनु परे मा त्यःतो सावर्जिनक सवारीको धनी
वा व्यवःथापकले पटके मागर् इजाजतपऽको लािग तोिकएको
ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत सं लग्न राखी अिधकार ूा
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे मा अिधकार
ूा

अिधकारीले आवँयक छानिबन गरी व्यहोरा ठीक

दे खेमा बढीमा सात िदनसम्मको लािग पटके मागर् इजाजतपऽ
िदन सक्नेछ।
९१.

मागर् इजाजतपऽ िदन इन्कार गनर् सिकने :

यस ऐनमा

अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन राि य राजमागर्
बाहेक अन्य कुनै मागर्मा यातायात सेवा स ालन गनर् मागर्
इजाजतपऽ ूदान गदार्

त्यःतो

मागर्मा

याऽीको

चाप

र

सावर्जिनक सवारीको सङ्ख्या, ूदूषण वा तोिकएका ःतर
नभएका वा अन्य कुनै कारणबाट मागर् इजाजतपऽ ूदान गदार्
सावर्जिनक िहतको ूितकूल हुन जान्छ भ े अिधकार ूा
अिधकारीलाई लागेमा िनजले व्यवःथापन सिमितसँग परामशर्
गरी मागर्को इजाजतपऽ

िदन इन्कार गनर् सक्नेछ।
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तर त्यसरी इन्कार गिरएको कारण खुलाई जानकारी गराउनु
पनछ।
९२.

मागर् इजाजतपऽ नवीकरणः (१) दफा ८६ को उपदफा (२)
बमोिजम मागर् इजाजतपऽमा लेिखएको म्याद सिकनुभन्दा पन्ी
िदन अगावै त्यःतो मागर् इजाजतपऽ नवीकरण गराउन िनवेदन
िदनु पनछ।
(२)

सवारी

धनी, व्यवःथापक

वा

खटाएको व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजम मागर्

िनजह ले
इजाजतपऽ

नवीकरण गराउनको लािग तोिकएको ढाँचामा तोिकएको
दःतुर समेत सं लग्न राखी अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

िनवेदन िदनु पनछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम नवीकरणको लािग
िनवेदन

परे मा

अिधकार

ूा

अिधकारीले

त्यःतो

मागर्

इजाजतपऽ अक एक वषर्को लािग नवीकरण गनुर् पनछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको म्याद नाघी मागर्
इजाजतपऽ नवीकरण गराउन आउने सवारी धनीबाट सो
म्याद नाघेको एक महीनासम्म नवीकरण दःतुरको अितिरक्त
शत ूितशत थप दःतुर िलई त्यःतो मागर् इजाजतपऽ
नवीकरण गनुर् पनछ।
९३. मागर् इजाजतपऽ ःवतः र

हुने : (१) दफा ९२ को उपदफा

(४) बमोिजम िनधार्िरत अविधसम्म पिन
त्यःतो मागर् इजाजतपऽ ःवतः र
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(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

र

भएको

मागर्

इजाजतपऽको अिभलेख हटाइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम अिभलेख हटाइएको
मागर् इजाजतपऽ नवीकरण गिरने छै न।
९४. पुनः मागर् इजाजतपऽ िदन सिकने : दफा ९३ बमोिजम र
भई

अिभलेख

क ा

भएको

मागर्

इजाजतपऽमा

लेिखएको

सावर्जिनक सवारीको लािग पुनः मागर् इजाजतपऽ िलन आएमा
त्यःतो सवारीको धनी वा व्यवःथापकबाट दफा ९२ बमोिजम
िलनु पन नवीकरण तथा थप दःतुर समेत
हजार

पैयांदेिख तीन हजार

सवारी चलाउन

िलई िनजलाई एक

पैयासम्म जिरवाना गरी त्यःतो

दफा ८६ बमोिजम अक मागर् इजाजतपऽ

िदनु पनछ।
९५. मागर् इजाजतपऽ ःथिगत गनर् सिकने : (१) यस ऐन बमोिजम
मागर् इजाजतपऽ िलएको कुनै सावर्जिनक सवारी दुघट
र् नामा परी
वा अन्य कुनै कारणबाट िबमी छ महीना वा सो भन्दा बढी
अविधसम्म चलाउन नसिकने भएमा सवारी धनीले सो व्यहोरा
खुलाई मागर् इजाजतपऽ सं लग्न राखी अिधकार ूा

अिधकारी

समक्ष त्यःतो मागर् इजाजतपऽ ःथिगत गनर्का लािग िनवेदन
िदनु पनछ।
(२)
अिधकार ूा
दे खेमा

उपदफा

(१)

बमोिजमको

िनवेदन

परे मा

अिधकारीले आवँयक छानिबन गरी उपयुक्त

त्यःतो

सावर्जिनक
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अविधसम्मका

लािग

त्यःतो

सवारीको

मागर्

इजाजतपऽ

ःथिगत गनर् सक्नेछ।
(३) मागर् इजाजतपऽमा तोकेको मागर्मा सावर्जिनक

सवारी साधन स ालन नगरी जनजीवनमा ूितकूल असर पन
गरी यातायात सेवा अव

गरे मा ूदे श सरकारले त्यःता

सवारीह को मागर् इजाजतपऽ बढीमा एक महीनासम्मको
लािग ःथिगत गनर् सक्नेछ।

९६. मागर् इजाजतपऽ खारे ज हुने : कुनै

सावर्जिनक सवारीले

दे हायको कसूर गरे को पाइएमा अिधकार ूा

अिधकारीले

त्यःतो सवारी साधनको मागर् इजाजतपऽ खारे ज गनर् सक्नेछः–
(क)

याऽी बाहक सवारीले सवारी दतार्को ूमाणपऽमा
लेिखएको िसट सं ख्याभन्दा बढी याऽी राखी सवारी
चलाएमा,

(ख)

याऽी बाहक सवारी साधनले मालसामान (याऽीको
िझिटगुन्टा बाहेक) बोकेमा र मालबाहक सवारी
साधनले याऽी बोकेमा,

(ग)

लामो

टमा स ालन हुने सावर्जिनक सवारीमा

कम्तीमा दुईजना सवारी चालक नराखी सवारी
स ालन गरे मा,
(घ)
(ङ)

ट इजाजत निलएको मागर्मा सवारी चलाएमा,
सवारी साधनको ःव प बदलेको पाइएमा।

९७. मागर् इजाजतपऽ र

गनर् सिकने : (१) इजाजतपऽमा तोकेको

मागर्मा तोिकएको शतर्मा सावर्जिनक सवारी साधन स ालन
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नगरे मा

अिधकारूा

इजाजतपऽ र
(२)

अिधकारीले

त्यःतो

सवारीको

मागर्

गनर् सक्नेछ।
मन्ऽालयले

अन्तगर्तको

कायार्लयबाट

ईजाजतपऽ िलई स ालनमा रहेको सावर्जिनक

सवारीको

आवागमनमा वाधा अवरोध गन व्यिक्त, सं ःथा वा कम्पनीले
पाएको मागर् ईजाजतपऽ अिधकार ूा
सक्नेछ।

अिधकारीले र

गनर्

(३) यस ऐन बमोिजम मागर् इजाजतपऽ िलएको कुनै

सावर्जिनक सवारी चलाउन नसिकने गरी िबिमए वा नािसएमा
त्यःतो सवारीको धनी वा व्यवःथापकले सोको ूमाण सं लग्न
राखी मागर्
ूा
९८.

इजाजतपऽको मान्यता र

गराउन अिधकार

अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पछर्।

मागर् इजाजतपऽको ूितिलिप िदने : (१) मागर् इजाजतपऽ
हराएमा, च्याितएमा, झुऽो भई नबुिझने भएमा वा अन्य कुनै
कारणबाट नािसएमा सो भए गरे को िमितले सात िदनिभऽ
सवारी धनी वा व्यवःथापकले मागर् इजाजतपऽको ूितिलिपको
लािग तोिकएको ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत सं लग्न राखी
सम्बिन्धत अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम परे को िनवेदन उपर
अिधकार ूा

अिधकारीले आवँयक छानिबन गरी व्यहोरा

ठीक

िनवेदकलाई

दे खेमा

िदनेछ।
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९९. जाँचपास गराउनु पन : (१) कुनै पिन सावर्जिनक सवारीको
मागर् इजाजतपऽ िलन यस ऐन बमोिजम त्यःतो सवारीको
जाँचपास गराएको हुन ु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचपास नगराई कुनै
पिन सावर्जिनक सवारीको लािग मागर्

इजाजतपऽ

िदइने

छै न।
(३) यस ऐन बमोिजम जाँचपास गराउनु पन सवारी
जाँचपासका लािग तोिकएको मापदण्डिभऽ नरहे को
पिन

स ालन

गरे को

पाइएमा

इजाजतपऽ अिधकार ूा

त्यःतो

अवःथामा

सवारीको

मागर्

अिधकारीले बाँकी अविधको लािग

छ मिहनासम्म िनलम्बन वा खारे ज गनर् सक्नेछ।
१००. जाँचपासको लािग िनवेदन : जाँचपास गराउन चाहने सावर्जिनक
सवारीको धनी वा व्यवःथापकले जाँचपासको लािग तोिकएको
ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत सं लग्न राखी अिधकार ूा
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।
१०१. जाँचपासको ूमाणपऽ िदनुपन : (१) दफा १०० बमोिजम
िनवेदन परे मा अिधकार ूा

अिधकारीले त्यःतो सावर्जिनक

सवारी जाँच्न लगाई त्यःतो सवारीको यािन्ऽक िःथित र ःव प
ठीक दे िखएमा तोिकएको ढाँचामा जाँचपासको ूमाणपऽ िदनु
पनछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

िदइने

जाँचपासको

ूमाणपऽको मान्यता छ मिहनासम्मको लािग हुनेछ।
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१०२. पुनः जाँचपास गराउनु पनः (१) दफा १०१ को उपदफा (२)
मा लेिखएको म्याद नाघेको िमितले सात िदनिभऽ अिधकार ूा
अिधकारी समक्ष पुनः जाँचपासको लािग िनवेदन िदई जाँचपास
गराउनु पनछ।
(२) उपदफा (१) मा लेिखएको म्यादसम्म पुनः
जाँचपास नगराएमा सो म्याद नाघेको िमितले पतीस िदनिभऽ
त्यःतो सवारी जाँचपास गराउन ल्याएमा जाँचपासको लािग
लाग्ने दःतुरको अितिरक्त शत ूितशत थप दःतुर समेत िलई
त्यःतो सवारी जाँचपास गरी िदनु पनछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजमको

म्यादिभऽ

पिन

जाँचपास नगराएमा त्यःतो जाँचपासको ूमाणपऽ ःवतः र
हुनेछ। यसरी जाँचपासको ूमाणपऽ र

भएको सावर्जिनक

सवारी पुनः जाँचपास गराउन ल्याएमा सवारी धनी वा
व्यवःथापकबाट उपदफा (२) बमोिजमको दःतुरको अितिरक्त
पाँचहजार

पैयाँसम्म जिरवाना िलई त्यःतो सवारी पुनः

जाँचपास गरी जाँचपासको ूमाणपऽ िदनु पनछ।
१०३. ूदूषण जाँच गराउनु पन : (१) कुनै पिन सवारीको शु

दतार्

गराउँदा यस ऐनमा तोिकएको ःथान र अविधमा ूदूषण जाँच
गराउनु पछर्।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ूदूषण जाँच नगराई
कुनै पिन सवारी स ालनको लािग
छै न।
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(३)

उपदफा

(१)

र

(२)

मा

जुनसुकै

कुरा

दतार्

गदार्

लेिखएको भए तापिन दुई पांमे सवारीको हकमा

र नामसारी दतार् गदार् माऽ ूदूषण जाँच गराउनु पनछ।
१०४. ूदूषण जाँचको लािग िनवेदन : ूदूषण जाँच

ug{

चाहने

सवारीको धनी वा व्यवःथापकले तोिकएको ढाँचामा तोिकएको
दःतुर समेत सं लग्न राखी अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष

िनवेदन िदनु पछर्।
१०५. ूदूषण जाँचको ःटीकर िदने : (१) दफा १०४ बमोिजम
िनवेदन परे मा अिधकार ूा

अिधकारीले

त्यःतो

सवारीको

ूदूषणको ःतर जाँच्न लगाई त्यःतो सवारी तोिकए बमोिजमको
ूदूषणको मापदण्डिभऽ परे को पाइएमा तोिकए बमोिजमको
ढाँचामा ूदूषण जाँचको ःटीकर िदनु पछर्।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िदइने ूदू षण जाँचको
ःटीकरको

मान्यता

सावर्जिनक

सवारीको

हकमा

छ

मिहनासम्मको लािग र अन्य सवारीको हकमा एक वषर्को
लािग हुनेछ।
१०६. अनुमित ूा

सक्षम एवं योग्य वकर्शपबाट जाँच गराउनु

पन : (१) मन्ऽालयले आफ्नो

;|f]t

साधनबाट सावर्जिनक

सवारीको ूदू षण लगायतका जाँचपास गनर् सम्भव नभएमा
आवँयकतानुसार शतर्ह

तोकी अनुमित ूा
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ःवचािलत

ूणाली

(भेिहकल

िफटनेस

टे ि

सेन्टर)

को

आधारमा त्यःतो जांचपास गनर् गराउन सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

जाँचपासका

बमोिजम

अनुमित

ूा

सम्बन्धमा

अिधकार

ूा

वकर्शपबाट

भएको

अिधकारीले

अनुगमन गदार् तोिकएको शतर्अनु प जाँचपास

भएको नदे िखएमा त्यसरी जाँचपास गन वकर्शपको अनुमित
िनलम्बन वा खारे ज गनर् सक्नेछ।
१०७. यातायात सेवाको नाम प ीकृत गनुर् पन : (१) यातायात
सेवाको नाम मन्ऽालयमा प ीकृत नगरी सवारी धनी वा
व्यवःथापकले कुनै पिन सावर्जिनक सवारी यातायात सेवा
स ालन गन कायर्मा ूयोग गनुर् हुँदैन।
(२) यातायात सेवाको नाम मन्ऽालयमा प ीकृत गनर्
चाहने

सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकले

त्यःतो

सेवा

प ीकरणको लािग तोिकएको ढाँचामा तोिकएको दःतुर समेत
सं लग्न राखी मन्ऽालय

समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम परे को िनवेदन उपर
मन्ऽालयले आवँयक छानिबन गरी त्यःतो यातायात सेवाको
नाम प ीकृत गनर् उपयुक्त दे खेमा सो नामबाट यातायात सेवा
स ालन गनर् िनवेदकलाई अनुसूची –८ बमोिजमको ढाँचामा
अनुमितपऽ

िदनेछ।त्यसरी

अनुमितपऽ

ूा

सवारी

यातायात
धनी
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यातायात सेवा ूदान गन कायर् बन्द गनर् चाहे मा मन्ऽालयको
पूव र् ःवीकृित िलनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम िदइएको अनुमितपऽ सो
िदइएको िमितले पाँच वषर्सम्म बहाल रहनेछ।
(५) यस दफा बमोिजम प ीकृत यातायात सेवा
सम्बन्धी व्यवःथा र त्यःतो सेवामा काम गन कमर्चारीह को
िनयुिक्त, सेवाका शतर् र सुिवधा सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए
बमोिजम हुनेछ।
१०८. यातायात

सेवा

स ालन

गन

अनुमितपऽको

नवीकरण

:

(१) दफा १०७ को उपदफा (४) बमोिजमको म्याद नाघेको
तीन

महीनािभऽ

यातायात

सेवा

स ालन

गनर्

िदइएको

अनुमितपऽ नवीकरण गरी सक्नु पनछ।
(२) सवारी धनी, व्यवःथापक वा िनजह ले खटाएको
व्यिक्तले

उपदफा

(१)

बमोिजम

अनुमितपऽ

नवीकरण

गराउनको लािग तोिकए बमोिजमको ढाँचामा दःतुर सिहत
मन्ऽालय समक्ष िनवेदन िदनु पनछ।
(३) उपदफा

(२) बमोिजम नवीकरणको

लािग

िनवेदन परे मा मन्ऽालयले त्यःतो अनुमितपऽ अक पाँचवषर्को
लािग नवीकरण गनुर्

पनछ।

(४) उपदफा (१) बमोिजमको म्याद नाघी त्यःतो
अनुमितपऽ

नवीकरण

गराउन

आउने

सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकबाट सो म्याद नाघेको एक मिहनासम्म नवीकरण
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दःतुरको अितिरक्त शत ूितशत थप दःतुर िलई नवीकरण
गिरनेछ।
१०९. यातायात सेवा स ालन गन अनुमितपऽ ःवतः र
(१)

दफा

१०८

को

उपदफा

(४)

बमोिजम

हुने :
िनधार्िरत

अविधिभऽ यातायात सेवा स ालन गन अनुमितपऽ नवीकरण
नगराएमा त्यःतो अनुमितपऽ ःवतः र
(२)

उपदफा

(१)

हुनेछ।
बमोिजम

र

भएको

अनुमितपऽको अिभलेख हटाइनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम अिभलेख हटाइएको
अनुमितपऽ पुनः नवीकरण गिरने छै न।
११०. भाडा िनधार्रण गन : (१) कुनै मागर्मा यातायात सेवा स ालन
गन याऽीबाहक तथा मालबाहक सावर्जिनक सवारीले िलने
भाडा दर तोिकए बमोिजम हुनछ
े ।
(२) याऽीले आफूसँग िनःशुल्क लै जान पाउने याऽी
गुण्टाको (मालसामान) अिधकतम वजन र सो बाहेक भाडा
ितरी आफूसँग लै जान पाउने याऽीगुण्टाको अिधकतम वजन
तथा भाडा तोिकए बमोिजम

हुनेछ।

(३) यस दफा बमोिजम तोिकएको भाडा दरभन्दा
बढी हुने गरी भाडा िलनु हुँदैन।
१११. पिरचयपऽ नझुण्
सावर्जिनक

ाएको व्यिक्तले याऽी िटकट बेच्न नहुने :

सवारीको

याऽी

िटकट

बेच्ने

कायर्मा

सं लग्न

व्यिक्तले त्यःतो सावर्जिनक सवारी स ालन गन प ीकृत
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यातायात

सेवाको

कमर्चारी

पिरचयपऽ

नझुण्

ाई

त्यःतो

यातायात सेवाको नामबाट याऽी िटकट बेच्न हुँदैन।
११२. याऽी िटकटको ढाँचा : (१) सावर्जिनक सवारीको याऽी
िटकटको ढाँचा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम याऽी िटकट बेच्ने
व्यिक्तले िटकटमा सम्बिन्धत यातायात सेवाको छाप लगाएको
हुन ु पनछ।
११३. माल ढु वानी गदार् माल ढुवानीको िववरण सिहतको िबल िदनु
पन : मालबाहक सावर्जिनक सवारीले कुनै पिन िकिसमको
माल ढु वानी गदार् मालसामानको धनीलाई त्यःतो मालसामानको
िववरणसिहत उल्लेख गिरएको माल ढु वानीको िबल तोिकए
बमोिजमको ढाँचामा िदनु पनछ।
११४. याऽी सूची तयार गनुर् पन : मन्ऽालयले तोके बमोिजमको
मध्यम मागर् वा लामो मागर्मा यातायात

सेवा स ालन गन

व्यवःथापक वा सवारी धनीले आफ्नो सवारीमा याऽा गन सबै
याऽी, चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर् तथा सो सवारीमा काम
गन अन्य कमर्चारी समेतको नाम, उमेर र ठे गाना

खुलाई

याऽीको सूची तयार गनुर् पनछ। त्यसरी तयार गिरएको याऽी
सूचीको एकूित आफूसँग राखी अक

ूित अिधकार ूा

अिधकारी वा िनजले तोकेको व्यिक्त समक्ष िदएर माऽ गन्तव्य
ःथानतफर् ूःथान गनुर् पनछ।
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११५. याऽी र मालसामान सुरिक्षत
सावर्जिनक यातायात सेवाका धनी वा

पमा पुर्याउनु पनः (१)
व्यवःथापकले

मालसामान वा याऽीको िजम्मा िलएपिछ याऽाको शु दे िख
गन्तव्य ःथानसम्म िनधार्िरत समयिभऽ सुरक्षासाथ पुर्याउनु
िनजको कतर्व्य हुनेछ।
तर याऽीलाई असुिवधा हुने गरी गन्तव्य ःथानमा पुग्ने समय
िनधार्रण गनर् हुँदैन।
(२) कुनै सावर्जिनक सवारी िवमेमा वा िवगतका
कारणले सवारी अिघ बढाउन नसिकने भएमा पिन याऽीको
सुिवधालाई ध्यान पुर्याउनु र सवारीमा रहेको मालसामानको
सुरक्षा गनुर् त्यःतो सवारीको चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर् वा
कमर्चारीको दाियत्व हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा लेिखएको अवःथा परी सवारी
अिघ बढाउन नसिकने भएमा पिन सवारी धनी वा व्यवःथापकले
याऽीह लाई गन्तव्य ःथानसम्म पु¥ofने व्यवःथा गनुर् पनछ।
११६. सीटभन्दा बढी याऽी राख्न नहुने : याऽीबाहक सावर्जिनक
सवारीमा सो सवारीको दतार्को ूमाणपऽमा लेिखएको सीट
स+ङ्ख्याभन्दा बढी याऽी राखी चलाउन हुँदैन।
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११७. याऽा िवौाम गनुर् पन : चार घण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने
याऽीबाहक सावर्जिनक सवारीले ूत्येक चार घण्टामा एकपटक
पन्ी िमनेट िवौाम गनुर् पनछ।
११८. चालकको पालो फेनुर् पन : लामो मागर्मा यातायात सेवा
स ालन गन याऽीबाहक सावर्जिनक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा
चालक अिनवायर्
पालोसँग

सवारी

पमा राखी ूत्येक छ घण्टापिछ पालै
चलाउन

लगाउने

कतर्व्य

यातायात

सेवा

स ालन गन व्यवःथापक वा सवारी धनीको हुनेछ।
११९. िटकट निलई याऽा गनर्मा ूितबन्ध : कुनै पिन याऽीले आफूले
याऽा गन गन्तव्य ःथानसम्मको लािग तोिकएको भाडा ितरी
िलएको िटकट साथमा निलई याऽा गनुर् हुँदैन।
१२०. मागर्को नक्सा र समय तािलकाको जानकारी गराउने : (१)
अिधकार ूा

अिधकारीले ूत्येक बस िबसौनीमा सो बस

िबसौनीबाट ूःथान गन गन्तव्य ःथानको मागर्को नक्सा र
सावर्जिनक सवारी ूःथान गन समय तथा गन्तव्य ःथानमा
पुग्ने समय तािलका जानकारीको लािग टाँःन वा जडान गनर्
लगाउनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम टाँिसएको वा जडान
गिरएको मागर्, नक्सा वा समय तािलकामा कुनै फेरबदल
भएमा अिधकार ूा

अिधकारी वा िनजले खटाएको व्यिक्तले

सोको सूचना तु न्त याऽीलाई िदने व्यवःथा गनुर् पनछ।
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१२१. सीट सुरिक्षत राख्नु पन : लामो मागर्मा चल्ने वा ःथानीय
मागर्मा चल्ने याऽीबाहक सावर्जिनक ठू लो सवारीमा चारवटा
सीट अशक्त व्यिक्तका लािग र चारवटा सीट मिहलाह का
लािग सुरिक्षत राख्नु पन कतर्व्य सो यातायात सेवा स ालन गन
व्यवःथापक वा सवारी धनीको हुनेछ।
१२२. सुरक्षाकमीर् राख्न सिकने : मध्यम मागर् र लामो मागर्मा
याऽीबाहक सावर्जिनक यातायात सेवा स ालन गन व्यवःथापक
वा सवारी धनीले सो सवारी तथा याऽीह को सुरक्षाको िनिम
सो सवारीमा सुरक्षाकमीर् उपलब्ध गराई िदन ूदे श सरकारसँग
अनुरोध गरे मा वा ूदे श सरकारले त्यःतो सवारीमा सरकारी
सुरक्षाकमीर् तै नाथ गनुर् पन आवँयकता दे खेमा लाग्ने दःतुर
िलई

आवँयक

सङ्ख्यामा

सुरक्षाकमीर्

उपलब्ध

गराउन

सक्नेछ।
१२३. अनुिचत

व्यवहार

गनर्

नहुनःे

कसै ले

पिन

याऽी, चालक,

पिरचालक तथा सुरक्षाकमीर्सँग अनुिचत व्यवहार गनुर् हुँदैन।
१२४. सावर्जिनक सवारीमा सी.सी क्यामेरा जडान गन: सावर्जिनक
सवारीमा सी.सी क्यामेरा जडान गनुर् पनछ।
ँ कुरा गनर् नहुने : सावर्जिनक सवारी चिलरहेको
१२५. चालकसग
समयमा कसै ले पिन सो सवारीको चालकसँग कुरा गनर् वा
िनजलाई सवारी चलाउने कायर्मा बाधा पुग्ने कुनै कायर् गनर् वा
गराउन हुँदैन।
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१२६. फेला परे को मालसामान बुझाउनु पन : सावर्जिनक सवारीमा
फेला परे को कुनै पिन मालसामान सो फेला परे को चौवीस
घण्टािभऽ तत्काल कायर्रत सो सवारीको कमर्चारीले सवारी
धनी वा व्यवःथापकलाई बुझाउनु पनछ। त्यसरी फेला परे को
मालसामान सवारी धनी वा व्यवःथापकले आफूलाई ूा
आएको

चौबीस

घण्टािभऽ

अिधकार

ूा

अिधकारी

हुन
वा

निजकको यातायात व्यवसायी सं घको कायार्लयमा बुझाउनु
पनछ।
१२७. याऽी िलन इन्कार गनर् नहुने : मध्यम वा लामो मागर्मा चल्ने
वा एक्सूेस यातायात सेवा ूदान गन सावर्जिनक सवारी बाहे क
अन्य सावर्जिनक सवारीले सवारी खािल रहेको अवःथामा याऽी
िलन इन्कार गनर् हुँदैन।
१२८. ूदे श सरकारको िवशेष अिधकार : यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै
कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सावर्जिनक सवारीलाई कुनै

खास अविधसम्मको लािग कुनै ठाउँमा यातायात सेवा स ालन

गनुर् पन गरी सवारी धनी वा व्यवःथापकलाई मन्ऽालयले
आदे श िदन सक्नेछ।

पिरच्छे द – ७
आवागमन िनयन्ऽण
१२९. सवारीको गित िनधार्रण : (१) मन्ऽालयले कुनै सावर्जिनक
ःथानका

सम्बन्धमा

सवारी
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आवँयक दे खेमा सो ःथानमा सवारीको गित िनधार्रण गरी

सोभन्दा बढी वेगमा सवारी चलाउन िनषेध गनर् सक्नेछ।

यसरी गित िनधार्रण गिरएको ःथानमा सो िनधार्िरत गितभन्दा

बढी गितमा सवारी चलाउन हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोिजम गित िनधार्रण गरी बढी

वेगमा सवारी चलाउन िनषेिधत सावर्जिनक ःथानमा िनधार्िरत
गित सम्बन्धी सूचना वा स ेत मन्ऽालयले टाँःन वा जडान
गनर् लगाउनु पनछ।
(३) दमकल, एम्बुलेन्स तथा िबरामी लै जाने कामको
िसलिसलामा चलाइएको सवारीको हकमा उपदफा (१) लागू
हुने छै न।
तर त्यःतो सवारीले सडकमा िहड्ने बटु वा तथा अन्य
सवारीलाई सचेत गनर्को िनिम्त िवशेष िकिसमको ध्वनी तथा
ब ीको ूयोग गनुर् पनछ।
१३०. सवारीको वजनः (१) ूदे श सरकारले ूदे श राजपऽमा सूचना
ूकाशन गरी तोिकएको सडकमा चल्ने सवारीको सुरिक्षत
एक्सल वजनको अिधकतम हद िनधार्रण गनर् सक्नेछ।
त्यःतो सडकमा सूचनामा तोिकएको एक्सल वजनभन्दा बढी

वजन भएका सवारी चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन।

(२) मन्ऽालयले कुनै सावर्जिनक ःथानको सम्बन्धमा

सवारीको

वजनको

हद

िनधार्रण

गनर्

सक्नेछ।

यसरी

सवारीको वजनको हद िनधार्रण गिरएको भए त्यसरी िनधार्िरत
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वजनभन्दा बढी हुने गरी त्यःतो सावर्जिनक ःथानमा कसै ले
सवारी चलाउन वा चलाउन लगाउन पाइने छै न।
१३१. याऽीको

सं ख्या

र

मालसामानको

वजन

तोक्ने

:

(१) सावर्जिनक सवारीमा राख्न सिकने याऽीको सङ्ख्या र
मालसामानको वजन मन्ऽालयले िनधार्रण गरी सोको सूचना
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकािशत गनुर् पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनधार्िरत मािनसको
सं ङ्ख्या र मालसामानको वजनभन्दा बढी हुने गरी कुनै पिन
सवारीमा याऽी वा मालसामान राख्न हुँदैन।
(३) मन्ऽालयले मालबाहक सवारीले क्षमता भन्दा
बढी वजन बोके नबोकेको सम्बन्धमा परीक्षण गनर्का लािग
आवँयक ःथानमा तोिकए बमोिजमको तौल गन मेिसन रािख
सवारीको तौल िलने व्यवःथा गनछ।
१३२. सवारी चलाउन ूितबन्ध लगाउने : यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै
कुरा लेिखएको भए तापिन मन्ऽालयले सावर्जिनक सुरक्षा तथा
सवर्साधारणको भलाईको िनिम

कुनै सावर्जिनक ःथानमा

कुनै सवारी चलाउनमा ूितबन्ध लगाउन सक्नेछ। यसरी
ूितबन्ध लगाइएकोमा मन्ऽालयले सो कुराको सूचना त्यःतो
ःथानमा टाँःन, टाँग्न वा जडान गनर् लगाउनु पनछ।
१३३. सवारी साधन चलाउन रोक लगाउने :

अिधकार

ूा

अिधकारीले ूदे श राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी वा उपयुक्त
शािफक

व्यवःथापनका आवँयक साधन ूयोग गरी सबै
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िकिसमको

(यािन्ऽक

तथा

अन्य)

सवारी

चलाउन

रोक

लगाउन वा एकतफीर् स ालन गनर् वा केही िदन वा केही
समय रोक्न सक्नेछ।
१३४. शािफक

;Í]त

टाँःने, टाँग्ने वा जडान गन : (१) मन्ऽालयले

आवँयक दे खेको सावर्जिनक ःथानह मा अन्तरार्ि य ूचलन
अनु पको रं ग, आकार र नमूना बमोिजमको आवँयक
शािफक स ेतह

टाँःन, टाँग्न वा जडान गनर् लगाउनु

पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम टाँिसएको, टाँिगएको वा
जडान गिरएको शािफक स ेतह

मन्ऽालयले वा मन्ऽालयले

खटाएको व्यिक्त बाहे क अ

कसै ले सो ःथानबाट हटाउन,

बदल्न, हेरफेर गनर्, मेट्न, च्या

वा केरमेट गनर् हुँदैन।

१३५. शािफक स त
े को पालन गनुर् पन : (१) चालकले सवारी
चलाउँदा याऽी र पैदल याऽी शािफक स ेतको पालन गरी
सवारी चलाउनु पनछ।
(२) चालक, याऽी र पैदल याऽीले पालन गनुर् पन
शािफक स ेतह

तोिकए बमोिजम हुनेछन्।

१३६. रं िगन िससा ूयोग गनर् नहुने : (१) कुनै पिन सवारीमा
बािहरबाट सवारीिभऽ नदे िखने गरी रं िगन िससा राख्न वा
िससामा अन्य कुनै वःतुको ूयोग गरी रं िगन बनाउन पाइने
छै न।
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तर ूदे श सरकारले सुरक्षाको

ि बाट उपयुक्त ठहर्याएका सवारीका

हकमा यो ूितबन्ध लागू हुने छै न।
(२) कसै ले उपदफा (१) ूितकूलको काम गरे मा
अिधकार ूा

अिधकारीले त्यःतो सवारीलाई रं िगन िससा वा

िससामा ूयोग गरे को कुनै वःतु नहटाएसम्म त्यःतो सवारी
चलाउन ूितबन्ध लगाउन सक्नेछ।
१३७. पािकर्ङ तथा बस िबसौनी ःथान र चािजर्ङ ःटे शन िनधार्रण
गन : (१) मन्ऽालयलेले सवारीको पािकर्
खुल्ला

पािकर् ,बस

िबसौने

ःथान

िविल्ड

चािजर्ङ

पािकर् ,

ःटे शन

आफै

बनाउन/िनधार्रण गनर् सक्नेछ।
(२)

मन्ऽालयले

िनधार्रण

गरे को

ःथानलाई

सरोकारवाला िनकायले सहयोग गनुर् पनछ।
(३)
कायार्लय

र

ःथानीय
सम्बिन्धत

सडक
ःथािनय

कायार्लय, शािफक
तहका

ूहरी

पदािधकारीह ले

मन्ऽालयसँग समन्वय गरी सवारीको पािकर्ङ ःथान र िबसौनी
िनधार्रण गनुर् पनछ।
(४) मन्ऽालयले कुनै व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीको
िनजी लगानीमा पािकर्ङ ःथानको िनमार्ण तथा स ालन गदार्
पालन गनुर् पन मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (२) बमोिजम िनधार्िरत मापदण्डको
पालन गनुर् सम्बिन्धत व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीको कतर्व्य
हुनेछ।
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१३८. सवारीलाई खतरा हुने िकिसमबाट राख्न नहुने : (१) कुनै पिन
सवारी अ

कुनै सवारी वा व्यिक्तलाई खतरा, बाधा वा

असुिवधा हुने गरी कुनै सावर्जिनक ःथानमा राख्न हुँदैन।
(२) कुनै सवारी चलाउँदा चलाउँदैको अवःथामा
िबिमएमा त्यःतो सवारी तत्काल अन्यऽ लान सिकने िःथित
नभएमा दुघट
र् ना नहुने िकिसमबाट सडकको बायाँ िकनारा
लगाई

राखी

राऽीको

समयमा

त्यःतो

सवारीलाई

अन्य

सवारीले टाढै बाट दे ख्न सक्ने गरी रातो ब ी वा िरफ्लेक्टर
लगाई राख्नु पनछ।
१३९. एकीकृत. सवारी सेवा केन्ि स ालनः (१) मन्ऽालयले ठू लो
सहरिभऽ जाने सवारीको ूवेशलाई व्यविःथत गनर् दे हायको
ूयोजनको लािग आवँयक एकीकृत सवारी सेवा केन्िको
व्यवःथा िमलाउनेछ :(क) वातावरण ूदूषण रोकथाम गन सम्बन्धमा,
(ख) सुरक्षा ूबन्ध गन सम्बन्धमा,
(ग) सहरिभऽ जाने सवारीको मापदण्ड पालनाको अवःथाका
सम्बन्धमा,
(घ) सवारी चेक जाँच सम्बन्धी िबषय,
(ङ) अन्य कायर् ।
(२) यस सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
१४०. सवारीको अन्य भागमा मािनस राख्न नहुने : कुनै सवारी
चालक वा सवारी धनी वा व्यवःथापकले सानो सवारीमा र
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लामो एवं मध्यम मागर्मा चल्ने सवारीमा याऽी बःन बनेको
सीट बाहे क सवारीको अन्य भागमा र ःथानीय मागर्मा चल्ने
सवारीमा याऽी बःन बनेको सीट एवं िभऽी भाग बाहे क अन्य
भागमा याऽी राखी सवारी चलाउन वा चलाउन लगाउन
हुँदैन।
१४१. चालकलाई बाधा पुग्ने काम गनर् नहुने : कसै ले चालकको
क्षेऽ (साईभर केवीन) िभऽ चालकलाई ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष
पमा बाधा पुग्ने गरी मालसामान राखी वा आफू उभीई वा
अन्य कुनै ूकारबाट बाधा पुग्ने िकिसमको व्यवहार गनर्
हुँदैन।
१४२. शािफक ूहरीलाई हातपात गनर् नहुने : कतर्व्य पालनको
िसलिसलामा

खिटएका

शािफक

ूहरी

वा

यातायात

िनरीक्षकउपर हातपात वा दुव्यर्वहार गनुर् हुँदैन।
१४३. आवागमनमा बाधा पानर् नहुने : (१) कुनै पिन सावर्जिनक
ःथानमा कुनै पिन मािनस वा सवारीको आवागमनमा बाधा
पुग्ने गरी मालसामान वा िनमार्ण सामामी लगायतका अन्य
सामामी लगायतका

cGo ;fdfu|L

राख्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) को ूितबन्धात्मक वाक्यांश बमोिजम ःवीकृित
निलई रािखएका मालसामान वडा कायार्लयले ूचिलत कानून
बमोिजम जफत वा जिरवाना गनर् सक्नेछ।
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१४४. सवारीलाई बाधा पुर्याउन नहुने : यो ऐन तथा यस ऐन
अन्तगर्त बनेको िनयमावली बमोिजम मागर् इजाजत ूा
सवारीलाई त्यःतो इजाजतपऽमा तोिकएको मागर्मा स ालन
गनर् कसै ले पिन कुनै िकिसमको बाधा पु¥ofउन पाइने छै न
१४५. सडक पार गन : पैदल याऽीले जेॄाबिसङ वा बाटो पार
गनर्का लािग िनधार्िरत ःथानबाट माऽ सडक पार गनुर् पदर्छ।
१४६. सावर्जिनक ःथानमा खाल्टो खन्दा सा िे तक िचन्ह राख्नु पन :
(१) कुनै पिन सावर्जिनक ःथानमा कुनै काम परी
खाल्टो ख

पदार् निजकको ःथनीय तहको क्षेऽािधकारमा

ःथानीय तह, ूदे शिभऽ पनमा ूदे श सरकार र

/fli6«o

राजमागर्को क्षेऽािधकारमा सं घको कायार्लयबाट पूव र् ःवीकृित
िलनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सावर्जिनक ःथानमा
खाल्टो ख े ःवीकृित िदं दा सो ःथानमा दुघट
र् ना नहुने
िकिसमबाट सा ेितक िचन्ह राख्न लगाउनु पनछ।
(३) काम सिकएपिछ खनेको खाल्टो पिहलेको जःतै
अवःथा हुने गिर पुन र्ु पनछ।
१४७. सवारीमा सांकेितक िचन्ह राख्नु पन : कुनै पिन िकिसमको
खतरापूणर् मालसामान ढु वानी गन कायर्मा सं लग्न मालबाहक

सावर्जिनक सवारीमा त्यःतो मालसामान रहेको कुरा अन्य
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सवारी तथा सवर्साधारणको जानकारीको लािग सांकेितक िचन्ह

दे िखने गरी राख्नु पनछ।

१४८. िसका ले सवारी चलाएकोमा सं केत राख्नु पन : (१) िसका ले
सवारी चलाएकोमा त्यःतो सवारी साधनको अगािड र पछािड
भागमा कम्तीमा दश िमटर टाढै बाट ू

दे ख्न सक्ने गरी

ठू लो अक्षरमा िसका भ े सं केत उल्लेख गनुर् पछर्।
(२) िसका

व्यिक्तले राजमागर् वा सहायक राजमागर्

बाहेकका सडकमा माऽ सवारी चलाउनु पनछ।
१४९. सवारीलाई मागर् पिरवतर्न गनर् र याऽीलाई बन्धक बनाउन
नहुने : (१) चालकले आफ्नो सवारी िनिदर्

मागर्मा चलाई

रहेको समयमा सो सवारीलाई अन्य मागर्बाट लै जान कुनै पिन

व्यिक्तले डर, ऽास दे खाउन वा कुनै िकिसमको शिक्तको

ूयोग गनर् वा गराउन हुँदैन।

(२) कसै ले सवारीमा रहे का कुनै पिन व्यिक्तलाई

बन्धक बनाई त्यःतो सवारी वा बन्धक बनाइएको व्यिक्तको

मुिक्तको लािग कुनै पिन िकिसमको माग राख्नु हुँदैन।

१५०. दुघट
र् नामा परे का सवारी र याऽीको हािन नोक्सानी गनर् नहुने :
कुनै सवारी दुघट
र् नामा परी हताहत वा घाइते भएका याऽी
तथा सवारीमा काम गन कुनै व्यिक्तलाई कुटिपट दुव्यर्बहार
वा

ितनीह को

मालसामानको

िहनािमना

गनर्, खोःन

वा

ितनीह लाई कुनै पिन िकिसमले हािन नोक्सानी पुर्याउनु
हुँदैन।
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१५१. सवारी चलाउँदा सुरक्षापेटी तथा हेल्मेट लगाउनु पन :
(१)

तोिकए

बमोिजमको

सवारी

चलाउँदा

चालक

तथा

सवारीको अिघल्लो सीटमा बःने व्यिक्तले सुरक्षापेटी बाँध्नु
पनछ।
(२) मोटर साइकल तथा अन्य त्यःतै दुई पाङ्मे
सवारी चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बःने मािनसले
सुरक्षा टोप (हेल्मेट) लगाउनु पनछ।
१५२. कागजात दे खाउनु पन : (१) ूहरी वा यातायात िनरीक्षकले

चेकजाँचको िसलिसलामा कुनै सवारीको दतार्को ूमाणपऽ वा
सावर्जिनक सवारीको मागर् इजाजतपऽ वा अन्य कागजात हे न र्
खोजेमा

त्यःतो

सवारीको

चालक,

सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकले दतार्को ूमाणपऽ,मागर् इजाजतपऽ वा अन्य
कागजात हे न र् दे खाउनु पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकारी सावर्जिनक
सवारी वा त्यसको चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर् वा त्यःतो

सवारीमा काम गन कुनै कमर्चारीसँग सम्बिन्धत भएमा त्यःतो
सावर्जिनक सवारीको धनी वा व्यवःथापकले त्यसरी मािगएको
जानकारी अिधकार ूा

अिधकारी वा यातायात िनरीक्षक वा

ूहरीलाई यथाशीय िदनु पनछ।

१५३. सवारी रोक्नु पन : चालकले आफूले चलाइरहेको सवारी
दे हायको अवःथामा ब ी वा सं केतले रोक्ने सं केत गरे मा
आवँयकता अनुसार उिचत समयसम्म रोकी राख्नु पनछ:–
(क)

ूहरी वा यातायात िनरीक्षकले सवारी रोक्न स ेत
गरे मा वा आदे श िदएमा,
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(ख)

कुनै जनावर झःकी वा तसीर् बेकाबु हुने सं भावना
भई सो जनावर तत्काल िजम्मामा रहेको व्यिक्तले
सवारी रोक्न स ेत गरे मा वा अनुरोध गरे मा,

(ग)

सवारी दुघट
र् नामःत भई कुनै मािनस, जनावर वा
सम्पि को हािन नोक्सानी भएकोमा,

(घ)

जेॄा बिसङ, दोबाटो वा चौबाटो रहे को शािफक
ब ीले रोक्ने स ेत गरे कोमा।

१५४. दुघट
र् ना भएमा चालकको कतर्व्य : (१) सवारीले कुनै दुघट
र् ना
गरी मािनसको जीउ ज्यानमा कुनै िकिसमको खतरा वा चोट

पटक पनर् गएको रहेछ भने सो सवारीको चालक, पिरचालक,
सुरक्षाकमीर् वा सो सवारीमा काम गन अन्य कमर्चारीले
त्यःतो मािनसको उपचारको लािग तु न्त आवँयक व्यवःथा
गनुर् पनछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम सवारी दुघट
र् नामःत

भएको ःथानमा कुनै ूहरी नभएमा चालकले तु न्त सो
दुघट
र् नाको

जानकारी

तथा

िववरण

निजकको

ूहरी

कायार्लयलाई िदनु पनछ। कुनै ूहरीले दुघट
र् नाको सम्बन्धमा

सम्बिन्धत सवारी चालकसँग कुनै कुराको सोधपुछ गरे मा
िनजले सोिधएको सबै कुरा बताउनु पनछ।

१५५. दुघट
र् ना परे को सवारीको िनरीक्षण : दुघट
र् नाको छानिबनको
िनिम

सो दुघट
र् ना गन वा सो दुघट
र् नामा पन सवारीको

िनरीक्षण गनर् आवँयक दे खेमा सम्बिन्धत ूहरीले त्यःतो
सवारी आफू समक्ष दािखल गनर् लगाई वा त्यःतो सवारी
रहेको ठाउँमा गई िनरीक्षण गनर् सक्नेछ।
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१५६. सवारी बायाँितरबाट चलाउनु पन : (१) सावर्जिनक सडक

सवारी चलाउँदा चालकले तोिकएको सडक बाहेक अन्य

ःथानमा वायाँ िकनारा तफर्बाट चलाउनु पनछ।
(२) अगािड गइरहेको सवारीलाई उिछनी जानु परे मा
सं केत िदई उक्त सवारीको चालकले अगािड जान सं केत
िदएपिछ माऽ पछािडको सवारीले दािहने ितरबाट उिछनी

जानु पनछ। यसरी पछािडको सवारीले उिछनी जानको लािग
सं केत िदएमा अगािडको सवारीले अवःथा हेरी अगािड जानको

िनिम

पछािडको सवारीलाई सं केत िदनु पनछ।

१५७. पेटीबाट िहं ड्नु पन : मािनस िहं ड्ने पेटी भएको सडकमा
मािनस सो पेटीबाट नै िहं ड्नु पनछ। पेटी नभएको सडकमा
िहं ड्दा सो सडकको िकनारा तफर्बाट िहड्ने गनुर् पनछ।
१५८. िनधार्िरत ठाउँबाट बाटो काट्नु पन : पैदल िहं ड्ने मािनसले
मागर् काट्नु पदार् जेॄा बिस , सब–वे, ओभरहेड ॄीज वा
त्यःतो मागर् काट्नको लािग िनधार्िरत गिरएको ठाउँबाट माऽ
मागर् काट्नु पनछ।
१५९. घर पालुवा पशुपंक्षी छाड्न नहुने : सावर्जिनक सडक तथा
िकनाराको क्षेऽमा घर पालुवा पशुपंक्षी छाड्न हुँदैन।
तर

काबू

बािहरको

पिरिःथित

परे मा

त्यःता

पशुपंक्षीलाई सवारीमा बाधा नपुग्ने गरी सावर्जिनक ःथानबाट
तु न्त हटाउनु पछर्।
१६०. घुम्ती िनरीक्षक : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको
िनयमको पालना गरे नगरे को िनरीक्षण गनर् ूहरी वा यातायात
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िनरीक्षकले

आवँयकता

अनुसार

घुम्ती

िनरीक्षण

गनर्

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम घुम्ती िनरीक्षण गदार्
ूहरी वा यातायात िनरीक्षकले दफा १९९ मा उिल्लिखत
बमोिजमको काम कारबाही भएको दे खेमा त्यःतो व्यिक्तलाई
तत्काल यस ऐन बमोिजमको सजाय गनर् सक्नेछ।
१६१. चालकले आफ्नो अनुमितपऽ अ लाई िदन नहुने : चालकले
अ को सवारी चालक अनुमितपऽ िलइ सवारी चलाउन
हुँदैन।
१६२. मादक पदाथर् तथा अन्य लागू पदाथर् सेवन गनर् नहुने : सवारी
चलाउँदा चालकले मादक पदाथर् वा अन्य लागू पदाथर् सेवन
गरी सवारी चलाउनु हुँदैन।
१६३. सवारी चलाउन नहुने : चालकले लापरवाही गरी सवारी
चलाएमा,सवारीको सं वेदनशील पाटर् पूजार् िबमी वा अवःथा
ठीक नभएको सवारी चलाउन हुँदैन।
१६४. आवँयक सहयोग पु¥ofउने : कुनै पिन सवारीले दुघट
र् नामा
परे को

सवारी

वा

सवारीमा

रहेका

याऽीलाई

आवँयक

सहयोग पुर्याउनु पनछ।
१६५. ूचार ूसार गन गराउने : सवारी दुघट
र् नाको रोकथाम गनर्
शािफक स ेतको जानकारी सवर्साधारणलाई गराउनको िनिम
समय

समयमा

सम्बिन्धत
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माध्यमबाट शािफक स ेत सम्बन्धी कायर्बम ूसार गन
व्यवःथा गन गराउनेछ।

पिरच्छे द– ८
बीमा सम्बन्धी व्यवःथा
१६६.

सवारीको

बीमा

गराउनु

पनः

(१)

सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकले तोिकए बमोिजम सवारीको िबमा गराउनु
पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम बीमा नगरे को सवारीको
दतार्को ूमाणपऽ नवीकरण गिरने छै न र त्यःतो सवारी
सावर्जिनक

सवारी

भए

त्यःतो

सावर्जिनक

सवारीलाई

यातायात सेवा स ालन गनर् अिभलेख मागर् इजाजतपऽ ूदान
गिरने छै न।
१६७. चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर् तथा अन्य कमर्चारीको बीमा :
(१) यातायात सेवामा सं लग्न ूत्येक सावर्जिनक सवारीको
चालक, पिरचालक, सुरक्षाकमीर् तथा सो सवारीमा काम गन
अन्य कमर्चारीको तोिकए बमोिजमको रकम दुघट
र् ना बीमा
सवारी धनी वा व्यवःथापकले गनुर् पनछ।
(२)

सवारीको

दुघट
र् नाबाट

चालक, पिरचालक,

सुरक्षाकमीर् तथा अन्य कमर्चारीको अ भ
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सो बापत पाउने बीिमत रकम िनज ःवयं वा िनजको
निजकको हकवालाले पाउनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम चालक, पिरचालक,
सुरक्षाकमीर्को बीमा नगराई यातायात सेवा स ालन गदार्
कुनै सावर्जिनक सवारी दुघट
र् ना हुन गई िनजह लाई कुनै
पिन िकिसमको हािन नोक्सानी भएमा िनजह ले पाउनु पन
उपदफा

(१)

बमोिजमको

बीमा

रकम

िनजह

वा

िनजह को हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवःथापकले
क्षितपूितर् बापत िदनु पनछ।
१६८. याऽीको बीमाः (१) यातायात सेवा स ालन गन सवारी धनी
वा व्यवःथापकले याऽा गन तोिकएको रकमको दुघट
र् ना
बीमा गराउनु पनछ।
(२) सवारी
अ भ

दुघट
र् नाबाट

याऽीको अ भ

भएमा

भए बापतको दुघट
र् ना बीमाको रकम िनजले पाउनेछ

र सो दुघट
र् नाबाट िनजको मृत्यु भएमा िनजको नजीकको
हकवालाले सो बापत पाउनु पन दुघट
र् ना बीमाको रकम
पाउनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम याऽीको बीमा नगराई
यातायात

सेवा

स ालन

गदार्

कुनै

सावर्जिनक

सवारी

दुघट
र् नामःत भई त्यसमा याऽा गिररहे का कुनै पिन याऽीलाई
कुनै पिन िकिसमको हािन नोक्सानी भएमा िनजले पाउनु पन
उपदफा (१) बमोिजमको बीमा रकम िनज वा िनजको
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हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवःथापकले क्षतीपूितर् बापत
िदनु पनछ।
१६९. सामानको बीमा : (१) यातायात सेवा स ालन गन सवारी
धनी वा व्यवःथापकले याऽा गन ूत्येक याऽीको सामान
तोिकएको रकमको बीमा गराउनु पनछ।
तर बहुमल्य सामानको हकमा पिहले जानकारी

गराएमा

माऽ क्षितपूितर् बीमा रकमले नपुग्ने भएमा त्यःतोमा थप
रकम िदनु पनछ।
(२) सामानको वाःतिवक मूल्य जितसुकै भए तापिन
त्यःतो सामान कुनै कारणबाट हराए वा न

भएमा उपदफा

(१) बमोिजम गिरएको बीमा रकमभन्दा बढी हुने गरी कुनै
दावी गिरएको क्षितपूितर्को रकम ूित सवारी धनी वा
व्यवःथापक उ रदायी हुने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोिजम याऽीगुण्टाको िबमा नगराई कुनै
सावर्जिनक सवारीले

यातायात सेवा स ालन गदार् कुनै

याऽीगुण्टा हराए वा न

भएमा याऽीले पाउनु पन उपदफा

(१) बमोिजमको िबमा रकम याऽी वा िनजको हकवालालाई
सवारी धनी वा व्यवःथापकले क्षितपूितर् बापत िदनु पनछ।
१७०. तेॐो पक्षको बीमाः (१) सवारीको दुघट
र् नाबाट कुनै तेॐो पक्ष
वा िनजको कुनै सम्पि

कुनै िकिसमले नोक्सान भएमा सो

नोक्सानीको क्षतीपूितर् िदने ूयोजनका लािग सवारी धनी वा

86

v08 @_ cltl/Qmf° @^ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.!).!*
व्यवःथापकले

तोिकएको

रकमको

तेॐो

पक्षको

बीमा

गराउनु पनछ।
(२) सवारी दुघट
र् नाबाट कुनै तेॐो पक्ष वा
िनजको कुनै सम्पि

नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको

क्षितपूितर् बापत उपदफा (१) बमोिजमको रकम िनज
वा िनजको हकवालाले पाउनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम तेॐो पक्ष वा
किम्ूहेिन्सभ

बीमा

नगराई

चलाएको

सवारी

दुघट
र् नामःत भई कुनै तेॐो पक्ष वा िनजको सम्पि
नोक्सान भएमा नोक्सानी बापत तेॐो पक्ष वा िनजको
हकवालाले पाउनु पन उपदफा (१) बमोिजमको
बीमा रकम िनज वा िनजको हकवालालाई सवारी
धनी वा व्यवःथापकले क्षितपूितर् बापत िदनु पनछ।
१७१. क्षितपूितर्को रकम ूमुख िजल्ला अिधकारीले भराई िदने : यस
ऐन बमोिजम बीमा नगराएको अवःथामा दफा १६७ को
उपदफा (३), दफा १६८ को उपदफा (३), दफा १६९
को उपदफा (३) र दफा १७० को उपदफा (३) बमोिजम
सवारी धनी वा व्यवःथापकबाट भराउनु पन क्षितपूितर्को
रकम

िनजह बाट

cfवँयक

ूमुख

ूबन्ध गनछ।
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पिरच्छे द– ९
सवारी चालक र पिरचालकको सेवा सुिवधा तथा सवारी
साधन कर
१७२. कर असूल गन : ूत्येक आिथर्क वषर्का लािग ूचिलत ूदे श
कानुन बमोिजम सवारी साधन कर बुझाउनु पनछ।
१७३. कर बुझाउने : (१) करदाताले आफनो नाममा दतार् भएको
सवारी साधनमा लाग्ने कर ूत्येक आिथर्क वषर्को चैऽ
मसान्तसम्म वा दतार् नवीकरण गन म्याद जुन अिघ हुन्छ सो
म्यादिभऽ बुझाई सक्नु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम नयाँ दतार् गिरने सवारी
साधनको हकमा त्यःतो सवारी साधन दतार् गराउन अगावै
जुन मिहनामा भन्सार ितरी छु टाएको छ सोही मिहनादे िखको
दामासाहीले लाग्ने कर बुझाउनु पनछ।
१७४. दतार् नवीकरण वा नामसारी गनर् अगावै कर ितनुर् पन : सवारी
साधनको दतार् नवीकरण गराउनु वा नामसारी गराउनु पदार्
सो गनुभ
र् न्दा अगावै ूचिलत कानून बमोिजमको कर ितनुर्
पनछ।
१७५. दतार् गन अिधकारीले कर ितरे को ूमाण हेन र्ु पन : सवारी
साधनको नयाँ दतार् गन, दतार् नवीकरण गन वा नामसारी गरी
िदने अिधकारीले सो गनुभ
र् न्दा अगावै कर ितरे को ूमाण जाँची
बुझी िदनु पनछ।
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१७६. जिरवाना गनर् सक्ने : दफा १७३ बमोिजमको म्यादिभऽ
दःतुर रकम नबुझाएमा तोिकएको अिधकारीले दे हाय बमोिजम
जिरवाना गनछ :–
(क)

म्याद

नाघेको

पिहलो

तीस

िदनसम्मलाई

पाँच

ूितशतका दरले,
(ख)

त्यस पिछको पतालीस िदनसम्मलाई दश ूितशतका
दरले,

(ग)

त्यसपिछ सो आिथर्क वषर्को अन्तसम्मलाई बीस
ूितशतका दरले,

(घ)

त्यसपिछ सो आिथर्क वषर् नाघेमा पाँच वषर् सम्म
दोव्वर दःतुर ितनुर् पनछ।

१७७. िललाम सम्बन्धी व्यवःथा: (१) यस ऐन बमोिजम लाग्ने
दःतुर र जिरवानाको रकम दफा १७६ को खण्ड (घ) मा
तोिकएको म्यादिभऽ नबुझाएमा सवारी साधन रोक्का गरी उक्त
सवारी साधन िललाम िबबी गरी सो रकम असूल उपर
गिरनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िललाम िबबी गदार् पिन
सबै रकम असूल उपर हुन नसकेमा बाँकी रकम ूदे श
सरकारले तोकेको अिधकारी वा कायार्लयबाट ूचिलत ूदे श
कानूनको कायर् ूणाली बमोिजम त्यःतो सवारी धनीको रकम
असूल उपर गिरनेछ।
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम कारबाही गरी
असूल गदार् असूल गनुर् पन रकमभन्दा बढी रकम असूल हुन
आएमा बढी भए जित रकम धरौटीमा आम्दानी बाँिधनेछ र
यःतो धरौटी रकम धरौटीमा रहेको एक वषर्िभऽ सम्बिन्धत

ु ानी िलन सक्नेछ। सो म्यादिभऽ भ ुक्तानी िलन
करदाताले भक्त
नआएमा त्यःतो धरौटी रकम ूदे श सरकारको कोषमा
आम्दानी बािधनेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िललाम वा
अन्य

सजाय

कारबाही

शु

ु न्दा
हुनभ

अगावै

करदाताले

आफूलाई लाग्ने ठहरे को कर र जिरवानाको रकम बुझाउन
ल्याएमा सो रकमको दश ूितशतका दरले थप जिरवाना

समेत लगाई असूल गनर् सिकनेछ।

१७८. पुनरावेदन : यस ऐन अन्तगर्त तोिकएको अिधकृतले िदएको
आदे शमा िच

नबुझ्ने व्यिक्तले त्यःतो आदे श पाएको िमितले

पतीस िदनिभऽ आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयमा
ूशासकीय पुनरावलोकन गनर् सक्नेछ।
१७९. सिमित गठन गन : यो ऐन वा ूचिलत ूदे श कानून बमोिजम
लाग्ने कर िनि त गनर्को लािग सवारी साधनको िकिसम, ःतर
वा क्षमता छु

ाउन समय समयमा आवँयकता अनुसार

ूदे श सरकारले सिमित गठन गनर् सक्नेछ। उक्त सिमितको
काम, कतर्व्य र कायर्िविध गठन गदार्को अवःथामा तोिकए
बमोिजम हुनेछ।
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१८०. सवारी चालक र पिरचालकको पािरौिमक : सवारी चालक र
पिरचालकको

न्यूनतम पािरौिमक

तथा

सुिवधा सम्बन्धी

व्यवःथा ूचिलत सं घीय कानून बमोिजम हुनेछ।
१८१. सवारी चालक र पिरचालकको सामािजक सुरक्षा : सवारी
चालक र पिरचालकको सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवःथा
ूचिलत सं घीय कानून बमोिजम हुनेछ।
१८२. अिधकार सुम्पन सक्ने : (१) ूदे श सरकारले यस ऐन
बमोिजम उठाउँदै आएको सवारी साधन कर ूदे श राजपऽमा
सूचना ूकाशन गरी नगरपािलका र गाउँपािलकाले उठाउन
पाउने गरी अिधकार सुम्पन सक्नेछ।
(२) नगरपािलका र गाउँपािलकाले यस ऐन बमोिजम
सवारी साधन कर उठाउँदा सो सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन
अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम तोिकएको सम्पूणर् अिधकार
ूयोग गनछन्।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

नगरपािलका

र

गाउँपािलकाले असूल गरे को सवारी साधन करको रकम
ूचिलत कानून बमोिजम हुनेछ।
(४) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन ूदे श सरकारले आवँयक दे खेमा ूदे श राजपऽमा
सूचना ूकाशन गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको
िनयम बमोिजमका अिधकारह

ूयोग गनर् पाउने गरी कुनै

अिधकारी वा िनकायलाई सुम्पन सक्नेछ।
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१८३. तोिकएको अिधकारीको अिधकार : यस ऐन बमोिजम तोिकएको
अिधकार

गरे को

कारबाही

वा

िनणर्यमा

कुनै

कारबाही

सम्बन्धी ऽुटी भएकोमा तोिकएको अिधकारीले त्यःतो ऽुटी
सुधार गरी वा कारबाही िनयिमत गरी पुनः िनणर्य गनर् आदे श
िदन सक्नेछ।

पिरच्छे द– १०
सिमित तथा काम, कतर्व्य र अिधकारः
१८४. यातायात व्यवःथापन सिमितः ूत्येक क्षेऽमा चल्ने सावर्जिनक
सवारीलाई व्यविःथत

पमा स ालन गनर् दे हायका सदःयह

रहने गरी यातायात व्यवःथापन सिमित गठन गिरनेछ :–
(क) ूमुख, यातायात व्यवःथा कायार्लय

-अध्यक्ष

(ख) िजल्ला ूशासन कायार्लयको अिधकृत
ूितिनिध
(ग)

िजल्ला

-सदःय
ूहरी

कायार्लयको

अिधकृत

ूितिनिध
(घ)

िजल्ला

-सदःय
शािफक

ूहरी

कायार्लयको

अिधकृत ूितिनिध

-सदःय

(ङ) ूदे शःतरीय ूशासकीय ूमुखले तोकेको
उपभोक्ताह को ूितिनिध एकजना

-सदःय

(च) यातायात व्यवसायीको ूितिनिध एकजना

-सदःय
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(छ) यातायात मजदूरको ूितिनिध एकजना
(ज)

अध्यक्षले

तोकेको

-सदःय

अिधकृतःतरको

कमर्चारी

-सदःय–सिचव

१८५. यातायात व्यवःथापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः
यातायात व्यवःथापन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार
दे हाय बमोिजम हुनेछ:–

(क) आफ्नो क्षेऽिभऽ चल्ने यातायात सेवा िनवार्ध
पमा स ालन गनर् सावर्जिनक सवारीह लाई
यातायात सेवा स ालन गन कायर्मा सं लग्न
गराउने ।

(ख) आफ्नो क्षेऽिभऽ मागर् कायम नभएको ठाउँमा
केही समयको लािग मागर् कायम गरी यातायात

सेवा स ालन गनुर् पन भए अःथायी मागर्
कायम
सवारीको

गरी

सो

भाडा

मागर्मा

चल्ने

सावर्जिनक

िनधार्रण

गनर्

मन्ऽालयमा

िसफािरस गन ।
(ग) आफ्नो क्षेऽिभऽ सावर्जिनक सवारीह ले मागर्को
इजाजतपऽ िलई यातायात सेवा स ालन गरे
नगरे को, समय समयमा सो को नवीकरण गरे
नगरे को िनरीक्षण गन वा गनर् लगाउने ।
(घ) आफ्नो क्षेऽिभऽ चल्ने सावर्जिनक सवारीह ले
समय समयमा जाँचपास गरे नगरे को र यो ऐन
वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको अधीनमा
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रही िनयिमत यातायात सेवा ूदान गरे नगरे को
समय समयमा िनरीक्षण गन वा गनर् लगाउने ।
(ङ) आफ्नो क्षेऽिभऽ याऽीको चाप र सवारीको

;+Vof

इत्यािदको अध्ययन गरी कुनै ठाउँमा

यातायात सेवा स ालन गनुर् पन आवँयक
दे खेमा सो क्षेऽमा मागर् िनधार्रण हुन मन्ऽालय
समक्ष िसफािरश गन ।
(च) आफ्नो क्षेऽिभऽ यातायात सेवा सुव्यविःथत
पमा स ालन गनर् अन्य आवँयक काम
कारबाही गन ।
१८६. सडक सुरक्षा पिरष

: (१) सडक दुघट
र् ना न्यूनीकरण गरी

सडक सुरक्षा कायम गनर् अवलम्बन गनुर् पन उपाय समेतको
सम्बन्धमा ूदे श सरकारलाई सुझाब िदन तोिकए बमोिजम
एक सडक सुरक्षा पिरष

गठन गनर् सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सडक सुरक्षा
पिरषद्को काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ
१८७. अःथायी मागर् तथा भाडा िनधार्रण सिमितः ूत्येक िजल्लामा
अःथायी

पमा मागर् िनधार्रण गरी भाडा िनधार्रण गनर्का

लािग दे हाय बमोिजमको अःथायी मागर् तथा भाडा िनधार्रण
सिमित रहनेछ:–
(क) ूमुख िजल्ला अिधकारी
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(ख) सम्बिन्धत सडक िडिभजन कायार्लयको
ूमुख

– सदःय

(ग) िजल्ला शािफक कायार्लयको ूमुख

– सदःय

(घ)सम्बिन्धत िजल्लाको यातायात व्यवसायी
सं ःथाको ूितिनिध

– सदःय

(ङ) यातायात व्यवःथा कायार्लयको ूमुख

– सदःय सिचव

१८८. परीक्षा सिमितः (१) सवारी चालक अनुमितपऽको लािग
िनवेदन िदने व्यिक्त त्यःतो सवारी चलाउन समथर् छ छै न भ े
कुरा यिकन गनर्को लािग दफा ५३ बमोिजम परीक्षा िलन
दे हायका सदःयह

भएको एक परीक्षा सिमित रहनेछ :-Ô

(क) ूमुख, यातायात व्यवःथा कायार्लय

– अध्यक्ष

(ख) ूहरी िनरीक्षक, शािफक ूहरी कायार्लय
(ग) मेकािनकल

ईन्जीिनयर,

–सदःय

यातायात

ब्यवःथा कायार्लय

–सदःय

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले चालक
अनुमितपऽको लािग िनवेदन िदने व्यिक्तह को परीक्षा िलई
सफल भएकाह लाई चालक अनुमितपऽ ूदान गनर् अिधकार
ूा

अिधकारी समक्ष िसफािरस गनुर् पनछ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोिजमको

सिमितको

बैठक

आवँयकता अनुसार सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम बःनेछ।
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(४) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले चालकह का
लािग िलने परीक्षाको िवषय र परीक्षा ूणाली मन्ऽालयले तोके
बमोिजम हुनेछ।
१८९. यातायात िनरीक्षकको िनयुिक्तः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त
बनेको

िनयमको

अधीनमा

रही

सवारीह

चलाएको

वा

नचलाएको र यातायात सेवामा सं लग्न सावर्जिनक सवारीह ले
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम पालन
गनुर् पन शतर्ह

पूरा गरे

नगरे को िनरीक्षण गनर् ूदे श

सरकारले यातायात िनरीक्षक िनयुक्त गनर् सक्नेछ। यसरी
यातायात िनरीक्षक िनयुिक्त नभएसम्मको लािग अिधकार ूा
अिधकारीले यातायात िनरीक्षकको

पमा काम गन गरी

आवँयकता अनुसार यातायात िनरीक्षक तोक्न सक्नेछ।
१९०. यातायात िनरीक्षकको काम, कतर्व्य र अिधकार : यातायात
िनरीक्षकको

काम, कतर्व्य

र

अिधकार

दे हाय

बमोिजम

हुनेछ :–
(क) यातायात सेवामा सं लग्न सावर्जिनक सवारीले
मागर्को इजाजतपऽ ूा

मागर्मा यातायात सेवा

स ालन गरे नगरे को िनरीक्षण गन,
(ख) यातायात

सेवामा

सं लग्न

भएका

सावर्जिनक

सवारीह ले िनधार्िरत सीट तथा वजन क्षमताका
अधीनमा

रही

याऽी

राख्ने तथा

मालसामान

लाद्ने कायर् गरे नगरे को िनरीक्षण गन,
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(ग) यातायात

सेवामा

सं लग्न

सवारीह ले

समय

समयमा यस ऐन बमोिजम गनुर् पन जाँचपास
गराए नगराएको तथा त्यसरी स ािलत सेवा
प ीकृत भए नभएको जाँच गन,
(घ) चालक, पिरचालकको अनुमितपऽ तथा याऽीसूची
हेन र याऽीको िटकट जाँची िनधार्िरत भाडादर
बमोिजम

भाडा

िलइएको

निलइएको

तथा

िनधार्िरत गितमा सवारी चलाइएको नचलाइएको
कुराको िनरीक्षण गन,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको
पालन

चालक, पिरचालक, सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकले गरे को छ छै न भ े कुराको
समय समयमा िनरीक्षण गन।
१९१. ूिशक्षण केन्ि, कारखाना तथा वकर्शप

वा चािजर्ङ ःटे शन गनर्

अनुमित िलनु पन : (१) मन्ऽालयले चालक अनुिमतपऽ
िदनका लािग

cfफ्नै

ूिशक्षण केन्िको ःथापना र स ालन

गनर् सक्नेछ।
(२)
ःथापना

र

उपदफा
स ालन

(१)
ूदे श

बमोिजमको
सरकार

साझेदारीमा समेत गनर् सिकनेछ।
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(३) ूिशक्षण

s]Gb|sf]

ःथापना र स ालन नभए

सम्मका लािग सवारी चलाउने सवारी चालक ूिशक्षण केन्ि
स ालन गनर्, सवारीको पाटर्पूजार् आयात गरी एसेम्बल गरी
सवारी उत्पादन गन कारखाना स ालन गनर् सवारी साधन
उत्पादन गन उ ोग वा चािजर्ङ ःटे शन स ालन गनर् वा
शकको बडी िनमार्ण गन कारखाना वा अटोमोबाइल वकर्सप
स ालन गनर् चाहने व्यिक्त, फमर्, कम्पनी सहकारी वा सं ःथाले
मन्ऽालयलबाट अनुमित िलनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको अनुमित िलन चाहनेले
तोिकएको ढाँचामा तोिकएको दःतुर

समेत सं लग्न राखी

मन्ऽालयमा िनवेदन िदनु पछर्।
(५) उपदफा (४) बमोिजम िनवेदन परे मा त्यःतो
िनवेदन िदने व्यिक्त, फमर्, कम्पनी, सहकारी वा सं ःथाले
स ालन गनर् खोजेको ूिशक्षण केन्ि, कारखाना, सवारी साधन
उत्पादन उ ोग, चािजर्ङ ःटे शन वा वकर्शप स ालनको लािग
मन्ऽालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे को दे िखएमा मन्ऽालयले
त्यःतो ूिशक्षण केन्ि, कारखाना वा वकर्सप स ालन गन
सम्बन्धमा कुनै िनि त क्षेऽ तोकी अनुमितपऽ िदन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम िदइएको अनुमितपऽ पाँच
वषर्को लािग मान्य हुनछ
े ।
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(७) अनुमितपऽ नवीकरण गराउनको लािग त्यसको
मान्य अविध समा

भएको पतीस िदनिभऽ तोिकए बमोिजमको

दःतुर सं लग्न गरी सम्बिन्धत कायार्लयमा िनवेदन िदनु पछर्।
(८) उपदफा (७) बमोिजम िनवेदन परे मा कायार्लयले
तोकेको कमर्चारीबाट िनवेदकको ूिशक्षण केन्ि, कारखाना,
उत्पादन उ ोग वा चािजर्ङ ःटे शन को िनरीक्षण गरी ूािविधक
ूितवेदन िलनु पछर्।
(९)

उपदफा

(८)

बमोिजमको

ूितवेदनबाट

िनवेदकको अनुमितपऽ नवीकरण गरी िदन मनािसव दे िखएमा
सम्बिन्धत यातायात कायार्लयले त्यःतो िनवेदकको अनुमितपऽ
नवीकरण गरी िदनु पछर्।
(१०) ूिशक्षण केन्ि, कारखाना , उत्पादन उ ोग वा
चािजर्ङ

ःटे शन

वा

वकर्शप

स ालन

सम्बन्धी

मापदण्ड

मन्ऽालयले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।
१९२. ूिशक्षण केन्ि, कारखाना वा चािजर्ङ ःटे शन को अनुमितपऽ
िनलम्बन वा खारे ज हुने : (१) दफा १९१ बमोिजम ूिशक्षण
केन्ि, कारखाना, चािजर्ङ ःटे शन वा वकर्शप स ालन गन
अनुमितपऽ ूा

;xsf/L,

व्यिक्त,

;jf/L ;fwg pTkfbg pBf]u /

फमर्, कम्पनी वा सं ःथाले यो ऐन वा यस ऐन

अन्तगर्त बनेको िनयम िवपिरतको कुनै कायर् गरे मा यातायात
व्यवःथा कायार्लयले त्यःतो व्यिक्त, फमर्, कम्पनी वा सं ःथाको
अनुमितपऽ जुनसुकै बखत िनलम्बन गरी यस ऐन वा िनयम
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बमोिजमको व्यवःथा कायम गनर् मनािसव समय तोकी
िनदशन िदनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको अविधिभऽ
पिन यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमावली
बमोिजमको व्यवःथा कायम नगरे मा त्यःतो व्यिक्त, सवारी
साधन उत्पादन उ ोग र सहकारी,फमर्, कम्पनी वा सं ःथाको
ूिशक्षण केन्ि, कारखाना ,चािजर्ङ ःटे शन वा वकर्शप स ालन
गन अनुमितपऽ िनलम्बन वा खारे ज गनर् सक्नेछ।
१९३. एसम्बल गरी सवारीको उत्पादन गनर् पन्जीकृत गनुर् पन : (१)
सवारी साधनको पाटपूजार् आयात गरी एसम्बल गरी सवारीको
उत्पादन गनर् चाहने व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीले सो उ ेँय
खुलाई

मन्ऽालयबाट अनुमित िलनु पनछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम अनुमित िलई उत्पादन

गिरएको

सवारीको

क्षमताको

ूमाणपऽ

(रोड

ओिदर्नेस

सिटर्िफकेट) तोिकए बमोिजम ूमािणत भएको हुन ु पनछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम अनुमित ूा

व्यिक्त,

फमर् वा कम्पनी बाहेक अन्य कसै ले पाटर्पूजार् आयात गरी
एसम्बल गरी उत्पादन गरे को सवारी दतार् गिरने छै न
(४) ूिशक्षण केन्ि, कारखाना वा वकर्शपले पालन
गनुर् पन न्यूनतम मापदण्ड मन्ऽालयले तोिकिदए बमोिजम
हुनेछ।
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पिरच्छे द – ११
सजाय सम्बन्धी व्यवःथा
१९४. दण्ड सजाय : (१) दतार्को ूमाण पऽमा उल्लेख भए
बमोिजम वाःतिवक नम्बर वा प्लेट नराखी अक नम्बर वा
प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउने वा गलत
िववरण पेश गरी दतार् गराउनेलाई अिधकार ूा
छ

मिहनासम्म

कैद

वा

पन्ी

हजारदे िख

अिधकारीले
पचास

हजार

पैयांसम्म जरीवाना गरी त्यःतो सवारी जफत गनुर् पछर्।
(२)
कारबाही

गन

अिधकार

ूा

गराउनेलाई

अिधकारीले
दे हाय

दे हायको

बमोिजम

काम

सजाय

गनर्

सक्नेछ :(क)

दफा १७, ४९ वा १३१ को िवपरीत
काम कारबाही गन गराउनेलाई पाँच
हजार दे िख दश हजार

(ख)

पैयाँसम्म।

दफा १९, ३३, ४३, ८४, ८५, १४३
वा १५० को िवपरीत काम कारबाही
गन गराउनेलाई सात हजारदे िख पन्ी
हजार

पैयाँसम्म।

(ग) दफा १९१ को िवपरीत काम कारबाही
गन गराउनेलाई दश हजारदे िख पच्चीस
हजार
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दफा १४१ िवपरीत काम कारबाही

(घ)

गन

लाई

पाँच

हजार

पैयांसम्म

जिरवाना वा एक मिहना कैद वा दुवै
सजाय।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भएदे िख
बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम वा जारी
गरे को आदे शको िवपरीत काम कारबाही गन गराउनेलाई
अिधकार

ूा

अिधकारीले

दुई

हजारदे िख

दश

काम

कारबाही

हजार

पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ।
(४)

दफा

१४२

िवपरीत

गराउनेलाई ूमुख िजल्ला अिधकारीले पन्ी हजार

गन

पैयांसम्म

जरीवाना वा तीन मिहनासम्म कैद वा दुवै सजाय गनर्
सक्नेछ।
(५) दफा १४४ िवपरीत हुने गरी काम कारबाही
गन

गराउने

व्यिक्तलाई

पचासहजार

दे िख

दुई

लाख

पैयांसम्म जरीवाना वा पाँच बषर्सम्म कैद वा दुवै सजाय
गरी

अदालतले

त्यःतो

व्यिक्तबाट

हािन

नोक्सानी

पुग्ने

व्यिक्तलाई उपयुक्त क्षितपूितर्को रकम िदलाउन सक्नेछ।
(६)

दफा

१५९

िवपरीत

घरपालुवा

पशुपन्छी

सडकमा छाडी सोका कारण सवारी दुघट
र् ना भई सवारीमा
रहेका वा बािहर रहेका मािनसको मृत्यु भएमा अदालतले
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त्यःतो

पशुपन्छीको

मािलकलाई

एकलाख

पैयांसम्म

जरीवाना गनछ
(७) दफा १९९ िवपरीत हुने गरी काम कारबाही
गन गराउने व्यिक्तलाई पचास हजार

पैयाँ सम्म जिरवाना

वा एक वषर्सम्म कैद वा दुबै सजाय गरी अदालतले त्यःतो
व्यिक्तबाट

हािन

नोक्सानी

पुग्ने

व्यिक्तलाई

उपयुक्त

क्षतीपूितर्को रकम िदलाउन सक्नेछ।
(८) दफा २०१ िवपिरत कायर् गनलाई अदालतले
पाँच बषर्सम्म कैद वा दुई लाख

पैयांसम्म जरीवाना वा दुवै

सजाय गरी सवारी चालक अनुमितपऽ र सवारी साधनको
इजाजतपऽ खारे ज गनछ।
१९५. ज्यान मारे मा हुने सजाय : (१) कसै ले सवारी चलाई कुनै

मािनसलाई िकची, ठक्कर िदई वा कुनै िकिसमले सवारी
दुघट
र् ना गराई सवारीमा रहे को सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा

रहे बसेको कुनै मािनस त्यःतो दुघट
र् नाको कारणबाट मृत्यु
भएमा

वा मरे मा त्यःतो कायर् ज्यान मान मनसाय िलई

ु ी अपराध
गरे को भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यिक्तलाइ मुलक

सं िहता,२०७४ को पिरच्छे द-१२ बमोिजम हुनेछ। कसै ले

ज्यान मान मनसाय िलई त्यःतो कायर् गरे कोमा ज्यान मनर्

पाएको

रहे नछ

भने

त्यसरी

सवारी

चलाउने

व्यिक्तलाई

कसूरको माऽा अनुसार पाँच वषर्देिख बा॑ वषर्सम्म कैद

हुनेछ।

103

v08 @_ cltl/Qmf° @^ k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.!).!*
(२) कसै ले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मािनसलाई
िकची, ठक्कर लागी वा कुनै िकिसमले सवारी दुघट
र् ना भई
सवारीमा रहे को वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको
मािनस त्यःतो दुघट
र् नाको कारणबाट मृत्यु भएमा

वा मरे मा

त्यःतो कायर् ज्यान मान मनसाय िलई गरे को नभए तापिन
त्यसरी सवारी चलाउँदा कसै को ज्यान मनर् सक्ने ठू लो
सम्भावना छ भ े कुरा जानी जानी वा लापरबाही गरी सवारी
चलाएको

कारणबाट

सवारी

दुघट
र् ना

हुन

गई

त्यसै को

कारणबाट कुनै मािनसको मृत्यु वा लापरबाहीले सवारी
चलाएका कारण जेॄा बिस मा रहेको मािनसको मृत्यु भएको
रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यिक्तलाई कसूरको माऽा
अनुसार तीन वषर्देिख दश वषर्सम्म कैद हुनेछ।
(३) कसै को ज्यान मनर् सक्छ भ े जःतो नदे िखएको
अवःथामा कसै ले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुघट
र् ना हुन
गई सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे
बसेको कुनै मािनसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी
सवारी चलाउने व्यिक्तलाई एक वषर्सम्म कैद वा पचास
हजार

पैयाँसम्म जिरवाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(४) चालक अनुमितपऽ नभएका व्यिक्तले सवारी

चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको कसूर गरे मा
िनजलाई सोही उपदफा बमोिजम हुने सजायमा थप पचास
हजार

पैयाँ समेत जिरवाना हुनेछ।
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तर सवर् सिहत जन्मकैद हुनेमा त्यःतो थप जिरवाना
हुने छै न।
(५)

कुनै

सवारीको

धनी

वा

सवारीको

िजम्मा

िलएको व्यिक्तले चालक अनुमितपऽ नभएको व्यिक्तलाई
सवारी चलाउन िदई कुनै मािनसलाई िकची, ठक्कर लागी वा
दुघट
र् ना भई सो मािनस मनर् गएमा त्यःतो सवारी चलाउन
िदने व्यिक्तलाई पाँच वषर्सम्म कैद हुनेछ।
१९६. अ भ

भएमा हुने सजाय : (१)

कसै ले कुनै सवारी

चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, ठक्कर लागी वा दुघट
र् ना भई
सवारीमा रहे को वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको
मािनसको त्यःतो दुघट
र् नाको कारणबाट अ भ

भएमा त्यःतो

कायर् बदिनयतसाथ गरे को भए अन्धो वा नपुं सकमध्ये जुनसुकै
कुरा भए पिन त्यसरी सवारी चलाउने व्यिक्तलाई दश वषर्सम्म
कैद र एक लाख
बाहेक अन्य कुनै अ
पचास हजार

पैयाँसम्म जिरवाना हुनेछ। सो दुई खत
बेकम्मा भएमा दश वषर्सम्म कैद र

पैयाँसम्म जिरवाना र एउटै िकिसमको काम

िलने एउटाभन्दा बढी अ

हुनेमा सोमध्ये एउटा अ

माऽ

बेकम्मा भएमा मािथ लेिखएको सजायको आधा सजाय हुनेछ।
सो खत िनको भई काम लाग्ने भएमा त्यःतो सवारी चलाउने
व्यिक्तलाई तीन वषर्सम्म कैद र तीस हजार
हुनेछ।
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(२) चालक अनुमितपऽ नभएको व्यिक्तले सवारी
चलाई उपदफा (१) मा उिल्लिखत कुनै कसूर गरे मा िनजलाई
सो उपदफा बमोिजम हुने सजायमा पचास हजार

पैयाँ थप

जिरवाना हुनेछ।
(३) कुनै सवारीको धनी वा सवारीको िजम्मा िलएको
व्यिक्तले

चालक

अनुमितपऽ

नभएको

व्यिक्तलाई

सवारी

चलाउन िदई कुनै मानिसलाई िकची, ठक्कर लागी वा दुघट
र् ना
भई सवारीमा रहेको वा सवारी बािहर जुनसुकै ठाउँमा रहे
बसेको मािनसको अ भ

भएमा त्यःतो सवारी चलाउन िदने

व्यिक्तलाई पचास हजार

पैयाँ जिरवाना हुनेछ।

१९७. घा खचर्, कृया खचर् र क्षितपूितर् भराई िदने: (१) सवारी
दुघट
र् नाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पिन िकिसमको हािन नोक्सानी
पुग्न गएमा पीिडत पक्षलाई दे हाय बमोिजम घा खचर् र
क्षितपूितर्को रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवःथापकबाट
भराई िदनु पनछ :–
(क) ज्यान मरे कोमा सो मन व्यिक्तको हकवालालाई
िकिरया खचर् बापत पचास हजार

पैयाँ र

क्षितपूितर् बापत तेॐो पक्षको िबमा नगराएको
भए यस ऐन बमोिजम तेॐो पक्षले

पाउने

दुघट
र् ना बीमा रकमको अितिरक्त थप एकलाख
पैयाँ।
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(ख) अ भ

भएकोमा िनको भइकन पिन काम

नलाग्ने भए सो को क्षितपूितर् बापत तेॐो
पक्षको बीमा नगराएको भए यस ऐन बमोिजम
तेॐो पक्षले पाउने अ भ

बापतको दुघट
र् ना

बीमाको रकम र त्यःतो अ

काम लाग्ने भए

घा खचर् बापत पच्चीस हजार

पैयाँ।

(२) सवारी दुघट
र् नाबाट कुनै व्यिक्तको ज्यान मरे को
भए सो मन व्यिक्तको हकवालालाई कृयाखचर् र क्षितपूितर्
रकम र अ भ

भएको भए सो हुने व्यिक्तलाई घा खचर्को

रकम उपदफा (१) बमोिजम ूमुख िजल्ला अिधकारीले
तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवःथापकबाट भराई
िदनु पनछ।
(३) उपदफा (१) मा लेिखएदे िख बाहे क चालकले
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम वा जारी गरे को
आदे शको बिखर्लाप हुने गरी सवारी चलाई दुघट
र् ना हुन गई
कुनै व्यिक्तलाई चोटपटक लागेमा त्यःतो व्यिक्तलाई तत्कालै
औषिध खचर् बापत ूमुख िजल्ला अिधकारीले चोटपटकको
िःथित िवचार गरी चालक, सवारी धनी वा व्यवःथापकबाट
पच्चीस हजार

पैयाँ सम्म िदलाई िदनु पछर्। त्यःतो चोट

पटक लाग्ने व्यिक्तलाई सरकारी अःपताल वा सो अःपतालमा
उपचार हुन नसकी अन्य अःपतालमा िसफािरस भएमा उपचार
गदार् लाग्ने सम्पूणर् खचर् सवारी धनी वा व्यवःथापकबाट भराई
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िदनु पनछ र त्यःतो चोट पटक लाग्ने व्यिक्तले पिछ बढी
रकम क्षितपूितर् पाउने भएमा त्यसरी औषिध खचर् बापत भराई
िदएको रकम क ी गरी बाँकी पाउने रकम माऽ िदइनेछ।
(४) यस दफामा मािथ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन यस दफा बमोिजम भराइने घा खचर्, कृया खचर् र
क्षितपूितर्को कूल रकमको पन्ी ूितशतभन्दा बढी चालकबाट
भराइने छै न।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम बुझाउनु पन
कृया खचर्, घा खचर् र क्षितपूितर् रकम चालकले बुझाउनु पनमा
िनजले बुझाउन नसकी ूचिलत कानून बमोिजम िनजको
जायजातबाट पिन असूल उपर हुन सकेन भने सो उपर नभए
जित

पैयाँ िनजबाट असूल उपर भएको जरीवाना मध्येबाट

भराई िदनु पनछ।
(६) यस दफामा लेिखए बमोिजम बीमा कम्पनीले
व्यहोनुर् पन क्षितपूितर् बापतको बीमा रकम यथाशीय भराई िदनु
पनछ।
१९८. सवारी दतार् तथा नामसारी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र
तहिककात : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम
िबपरीत कुनै कसुर भए गरे को वा हुन लागेको कुरा कसै को

उजुरी परी वा अन्य कुनै तिरकाबाट ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष
पमा

ूदे श

सरकारलाई

जानकारी

हुन

आएमा

ूदे श

सरकारले कम्तीमा राजपऽांिकत तृतीय ौे णीको अिधकृतलाई
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अनुसन्धान अिधकृत तोकी सो सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान
तथा तहिककातको कारबाही गराउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम कसूरको अनुसन्धान
तथा तहिककातका बममा सबुत ूमाण सं कलन गदार् कसूरमा
सं लग्न व्यिक्तलाई िगरफ्तार गन, कसूरको सम्बन्धमा जुनसुकै
ःथानको
िचजह

खानतलासी

िलने, सम्बिधत

कागजात

वा

अन्य

आफ्नो िजम्मामा िलने, बयान गराउने र मुच ुल्का

तयार गन समेत

ूचिलत कानून बमोिजम ूहरीले पाए

सरहको सबै अिधकार अनुसन्धान अिधकृतलाई हुनेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

अनुसन्धान

तथा

तहिककात गदार् अनुसन्धान अिधकृतले अिभयुक्तलाई बयान
गराई तत्काल ूा

ूमाणबाट कसूरदार दे िखनेसम्मको पयार्

आधार दे खेमा तारे खमा राख्न, धरौटी वा जमानत िलई छाड्न
वा धरौटी वा जमानत िदन नसकेमा मु ा हेन अिधकारीको
अनुमित िलई थुनामा राखी कारबाही गनर् वा एक पटकमा
सात

िदनमा

नबढाई

बढीमा

तीस

िदनसम्म

मु ा

हेन

अिधकारीको अनुमित िलई थुनामा राख्न सक्नेछ।
तर पटके कसूरदारलाई धरौटीमा छािडने छै न।
(४)

यस

दफा

बमोिजम

अनुसन्धान

तथा

तहिककातको कायर्मा अनुसन्धान अिधकृतले आवँयक परे मा
सरकारी विकलको परामशर् िलन सक्नेछ।
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(५)
तहिककातको

यस
कायर्मा

दफा

बमोिजम

अनुसन्धान

अनुसन्धान

अिधकृतलाई

तथा

आवँयक

सहयोग उपलब्ध गराउनु ूहरी लगायत सम्बिन्धत सबैको
कतर्ब्य हुनेछ।
१९९. यातायात िनरीक्षक वा ूहरीले तत्काल सजाय गनर् सक्ने : (१)
यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको
कसूर गनलाई दे हाय बमोिजमको जरीवाना अं क वा िडमेिरट
अं क वा दुवै अं क तोकी यातायात िनरीक्षक वा घटीमा
सहायक ूहरी िनरीक्षक दजार्सम्मको अिधकृतले त्यःतो कसूर
गन व्यिक्तले पाएको िडमेिरट अं क अिभलेख राखी जिरवाना
अं क वापतको रकम तत्काल असूल गनर् सक्नेछः–
कसूर

जरीवाना अंक

िडमेिरट

(क)

असुरिक्षत वा िडफेिक्टभ सवारी चलाएमा

४० अंक

२ अंक

(ख)

शािफक िचन्ह उल्लं घन गरी सवारी चलाएमा

२० अंक

१ अंक

(ग)

अ लाई हानी पुग्ने गरी लापरवाहीले सवारी
३० अंक

२ अंक

चलाएमा
(घ)

ःवीकृत एक्सेलभन्दा बढी तौलको गाडी चलाएमा -

(ङ)

ओभरटे क गनर् वा असुरिक्षत ठाउँ मा ओभरटे क
गरे मा

३ अंक

३० अंक

३ अंक

(च)

मूल सडक, जक्सन आउँ दा नरोकी सवारी चलाएमा१५ अंक

१ अंक

(छ)

जेॄा ऽिस मा पैदल याऽी सडक पार गरे को
अवःथामा सवारी नरोकी चलाएमा

(ज)

लेन अनुसार सवारी नचलाएमा वा सं केत निदई
लेन पिरवतर्न गरे मा वा सवारी मोडेमा
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(झ)

सेन्टरको डवललाइन बस गरी सवारी चलाएमा

१५ अंक

१ अंक

(ञ)

फुटपाथमा सवारी चलाएमा

३० अंक

२ अंक

(ट)

जक्सनमा शािफक िसग्नल पालना नगरे मा

१५ अंक

१ अंक

(ठ)

शािफक कन्शोल िडभाइस नोक्सान गन वा सो
िडभाइसमा व्यापािरक िव ापन टाःनेलाई

(ड)

राित ब ी नबाली सवारी चलाएमा

(ढ)

सावर्जिनक सवारीमा याऽीलाई खतरा हुने

१५ अंक

२० अंक

२ अंक

२५ अंक

२ अंक

१५ अंक

१ अंक

(त)

ःवीकृतभन्दा बढी याऽी एवं सामान ढु वानी गरे मा २० अंक

१ अंक

(थ)

ूिशक्षण अविधमा अक व्यिक्त साथमा राखी

गरी सामान ढु वानी गरे मा

(ण)

एकतफीर् सडकमा अपोिजट िडरे क्सनमा
गाडी चलाएमा

दुई पांमे सावारी चलाएमा

१० अंक

१ अंक

सवारी चलाएमा

१५ अंक

१ अंक

(ध)

िसट बेल्ट वा हे लमेट नलगाई सवारी चलाएमा

१० अंक

१ अंक

(न)

शािफक इसारा उल्लं घन गरे मा

१५ अंक

१ अंक

(प)

शािफक ूहरीले रोक्नभन्दा नमानी सवारी चलाएमा१० अंक

१ अंक

(फ)

गैरकानूनी काममा सवारी ूयोग गरे कोमा

२५ अंक

३ अंक

(ब)

ूिशक्षण अविधमा तोिकएको िकिसमभन्दा

२५ अंक

१ अंक

याऽी ओराले वा चढाएमा

२० अंक

१ अंक

रोड परिमट दे खाउन नसकेमा

१५ अंक

(द)

ःवीकृतभन्दा बढी याऽी राखी दुई पांमे

अक सवारी चलाएमा

(भ)
(म)
(य)
(र)
(ल)

तोिकएको िबसौनीभन्दा फरक ठाउँ मा रोकी

याऽीलाई िटकट निदएमा

१० अंक

ओराल्ने काम गरे मा

२० अंक

१ अंक

२५ अंक

२ अंक

चिलरहे को सवारीमा याऽी चढाउने वा
दुघट
र् ना पिछ पालना गनुर् पन कतर्व्य पालना
नगरे मा

(व)

पािकर्ङ िनषेध भएको ठाउँ मा पािकर्ङ गरे को वा
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अ

गाडीलाई आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी

पािकर्ङ गरे मा
(श)

जेॄा बिस

२० अंक

१ अंक

वा िनधार्िरत ःथानबाट मागर्

नकाटे र अन्य ठाउँ बाट सवारी मागर्
काट्ने पैदल याऽीलाई
(ष)

१० अंक र ूहरीबाट ूिशक्षण िदने

शािफक िसग्नल एवं शािफक इसारा नमानी
सडकमा िहड्ने पैदल याऽीलाई

८ अंक र ूहरीबाट ूिशक्षण िदने

(स)

सडकमा फोहोर फाल्नेलाई

१० अंक

(ह)

सडक िसमािभऽ अनुमित िवना कुनै
िकिसमको सूचना वा ःशकचर खडा गनलाई

२० अंक

(क्ष)

अनुमित िवना एक्सेस रोड ूाइभेट से न राख्नेलाई

५० अंक

(ऽ)

चिलरहे को गाडीमा झुिन्डने वा चढ्ने वा ओलर्ने
याऽी र गाडी समातेर साइकल चढ्ने

( )

व्यिक्तलाई

चोरीको गाडी चलाएमा वा जबरजःती

१० अंक र ूहरीबाट ूिशक्षण िदने

धम्काएर गाडी कन्शोलमा िलई चलाएमा

५०० अंक

५ अंक

१०० अंक

३ अंक

२० अंक

१ अंक

सवारी चलाएमा

२० अंक

१ अंक

बेलामा सवारी चलाएमा

१०० अंक

२ अंक

(क५) दतार् नभएको सवारी चलाएमा

१५० अंक

३ अंक

(क१) सवारी धनीको अनुमित िवना सवारी चलाएमा
(क२) सवारी चालक अनुमितपऽ साथमा
निलई सवारी चलाएमा
(क३) तोिकएको उमेरभन्दा कम वा बढीकाले
(क४) सवारी चालक अनुमितपऽ िनलम्बन भएको

(क६) अिधकार ूा

अिधकारीले मागेको

आवँयक िलिखत पेश नगरे मा
(क७)

५० अंक

ाक्सीले िमटरमा दे खाएकोभन्दा

बढी भाडा िलएमा वा िमटरमा जान नमानेमा

१५० अंक

२ अंक

सवारीलाई साइड निदने सवारी चालकलाई

१० अंक

१अंक

(क८) एम्बुलेन्स, वा ण यन्ऽ जःता आपतकालीन ूकृितका
(क९) सवारी चलाउँ दा मोबाईल, एअरफोन वा
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दुवै ूयोग गनलाई

२० अंक

अिःलल व्यवहार ूदशर्न गरे मा

२० अंक

बाली सवारी चलाएमा

१० अंक

१ अंक

(क१०) सवारी साधनमा चालक, पिरचालकले
(क११) राित सवारी साधनले एउटा माऽ ब ी
(क१२) बीच मागर्मा गाडी िबमेर सवारी
आवागमनमा बाधा पु¥ofएमा

२० अंक

१ अंक

(क१३) सवारीले िनयतबश अन्य सवारीको
अगािड वा पछािडबाट बाधा पु¥ofएमा

२० अंक

गाली बेइज्जत गरी अपमान गरे मा

२० अंक

(क१४) मिहलाउपर अभि व्यवहार तथा

१ अंक

(क१५) सवारी धनीको नाम र ठे गाना तथा
चालकको ठे गाना पिरवतर्न भएको सात
िदनिभऽ अिभलेखमा नसच्याएमा

२० अंक

(क१६) हनर् िनषेिधत ठाउँ मा हनर् बजाएमा

१० अंक

(क१७) छोटो, मध्यम तथा लामो दुरीको

सावर्जिनक सवारीमा िजिपएस नराखेमा

४० अंक

(क१८) सवारी िनयम उल्ल+‹न गरे का सवारी
साधनलाई सो ःथानबाट हटाउन परे मा
सोका लािग लाग्ने खचर्

लागत अनुसार

(क१९) सवारी िनयम उल्लं घन वा
सवारी साधन िनयन्ऽणमा िलई
ूहरीले पािकर् मा राख्नु परे मा

(पािकर्

शुल्क सवारी

धनीले ितनुर् पन लागत अनुसार)

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूित जरीवाना अं क
वापतको

रकम

ूदे श

सरकारले

बमोिजम हुनेछ।
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ःपि करणः
(क) "जिरवाना अं क" भ ाले ूदे श सरकारले तोकेको

ूित जिरवाना अं क बराबरको रकम भ े सम्झनुपछर्
(हाललाई एक जिरवाना अं क वापत

. ५० ूःताव

गिरएको छ)।
(ख) "िडमेिरट अं क" भ ाले सवारी चालकलाई हुने थप

सजायको

अं क

सम्झनु पछर्, जुन

अं क

िनि त

िसमामा पुगेपिछ चालकको अनुमित पऽ िनलम्वन
वा खारे ज गन आधार ब ेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम यातायात िनरीक्षक वा
ूहरीले गरे को जिरवानाको रकम तत्काल बुझाउन नसक्नेलाई
चौबीस घण्टािभऽ त्यःतो रकम सम्बिन्धत ूहरी कायार्लय वा
अिधकार ूा

अिधकारी समक्ष बुझाउन पूजीर् िदनेछ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
तापिन कसै ले उपदफा (१) मा उल्लेिखत कसूर गदार्को बखत
िनजलाई सजाय गनर् तत्काल घटनाःथलमा घटीमा सहायक
ूहरी िनरीक्षक दजार्सम्मको अिधकृत नभएमा पिन घटनाःथलमा
रहेको कुनै पिन ूहरी जवानले त्यःतो कसूर गनलाई िनजले
गरे को कसूर खुलाई सो बापत िनजलाई हुने जरीवानाको रकम
चौबीस घण्टािभऽ सम्बिन्धत ूहरी कायार्लयमा बुझाउन पूजीर्
िदनेछ।
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(५) उपदफा (३) वा (४) बमोिजमको पूजीर् िदँदा
त्यःतो पूजीर्को नक्कल ूितमा सो पूजीर् बुझ्नेको सही समेत
गराउनु पनछ।
(६) उपदफा (३) वा (४) मा लेिखएको समयसम्म
पिन अिधकार ूा

अिधकारी वा सम्बिन्धत ूहरी कायार्लय

समक्ष त्यःतो जरीवानाको रकम नबुझाउनेलाई अिधकार ूा
अिधकारीले एकहजार

पैयाँसम्म जरीवाना गरी त्यःतो व्यिक्त

चालक भए चालक अनुमितपऽ, सवारी धनी वा व्यवःथापक भए
सवारीको मागर् इजाजतपऽ वा िनजह ले यातायात सेवा स ालन
गनर् ूा

अनुमितपऽ बढीमा एक मिहनासम्मको लािग िनलम्बन

गनर् सक्नेछ।
(७)

उपदफा

(६)

बमोिजम

िनलम्बन

अविधसम्म पिन जिरवाना नबुझाएमा अिधकार ूा

गिरएको
अिधकारीले

त्यःतो चालक अनुमितपऽ, मागर् इजाजतपऽ वा यातायात सेवा
स ालन गनर् ूा

अनुमितपऽ खारे ज गनर् सक्नेछ।

पिरच्छे द – १२
ूदे श सावर्जिनक यातायात स ालन
२००.

ूदे श

सावर्जिनक

यातायात: (१) सावर्जिनक

क्षेऽलाई मूलतः सरकारको दाियत्वका
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सरकारले नागिरकलाई सरल, सुलभ र सुिवधायुक्त सावर्जिनक
यातायात सेवा स ालन गनर् सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सेवाको लािग ूदे शले
आवँयकता

अनुसार

ूदे शिभऽ

सुरिक्षत, गुणःतरीय

एवं

आधुिनक र ठू ला सावर्जिनक सवारी साधन स ालन गन
व्यवःथा गनछ।
(३) मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजमको सेवाको
स ालन सरकारी, साझेदारी, सावर्जिनक सहकारी र िनजी एवं
ु लगानीमा गन व्यवःथा िमलाउनेछ।
सं यक्त
(४)
सावर्जिनक

उपदफा
यातायातमा

(३)

बमोिजम

वातावरण

मैऽी

स ालन
तथा

गिरने
ु ीय
िव त

सवारीलाई ूाथिमकता िदनु पनछ।
(५) ूदे शःतरमा सरकारी बस कम्पनी दतार् गरी
सोही कम्पनी माफर्त ूदे श सरकारले सावर्जिनक यातायात
स ालनमा ल्याउन सक्नेछ।
(६) उपदफा (१) बमोिजमको सवारीलाई ूदे श
सरकारले तोके बमोिजम छु ट एवं सहुिलयत ूदान गन
सम्वन्धमा आवँयक व्यवःथा िमलाउन सक्नेछ।
(७) सावर्जिनक यातायात सम्बन्धी अन्य व्यवःथा
तोिकए बमोिजम हुनेछ।
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पिरच्छे द

– १३

िविवध
२०१. हािन नोक्सानी पु¥ofउन नहुन:े कसै ले सवारीमा रहेका चालक,
पिरचालक, सुरक्षाकमीर्, सवारीका अन्य कमर्चारी वा याऽीलाई
िपट्ने, सवारी रोक्ने, सवारी तोडफोड गन वा अन्य कुनै

िकिसमले त्यःतो सवारी वा सवारीमा रहेका मािनस वा

मालसामानलाई कुनै हािन नोक्सानी पुर्याउने काम गनर्,
गराउन हुँदैन।

२०२.सवारी

धनी

वा

व्यवःथापकले

ितनुर् पन:

कुनै

चालकले

लापरवाही गरी वा बदिनयतपूवक
र्
यो ऐन वा यस ऐन
अन्तगर्तको िनयम वा आदे शको उल्ल न गरे कोमा बाहे क
अन्य अवःथामा यस ऐन बमोिजम त्यःतो चालकले ितनुर् पन
जिरवाना, घा खचर्, कृया खचर् वा क्षितपूितर्को रकम सम्बिन्धत
सवारी धनी वा व्यवःथापकले ितरी िदनु पनछ।
२०३. क्षितपूितर् िदनु पन: दुई सवारी साधन जुध्दा हुन गएको क्षित
वापत शािफक िनयम उल्लं घन गन पक्षले अक पक्षलाई दफा
१९७ बमोिजम क्षितपूितर् िदनु पनछ।
२०४. सजाय नहुनःे दफा १९५ र १९६ मा लेिखएको अवःथामा
बाहेक

अन्य

अवःथामा

चालकको

काबू

बािहरको

पिरिःथितबाट दुघट
र् ना भई कुनै हािन नोक्सानी पुग्न गएको
रहेछ भने त्यःतो सवारी चलाउने चालकलाई कुनै सजाय हुने
छै न।
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२०५. ूितःपधार्त्मक ढ बाट यातायात सेवा स ालन गन : यस
ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ःवच्छ
ूितःपधार्त्मक ढ बाट यातायात व्यवसायको िवकास गनर्को
लािग

सावर्जिनक

सवारीलाई

चबूणाली

वा

यःतै

अन्य

िनयन्ऽणात्मक ूणाली अन्तगर्त यातायात सेवा स ालन गन
गरी इजाजतपऽ ूदान गिरने छै न।
२०६. कम्पनीमा दतार् गनुप
र् न: (१) सावर्जिनक यातायातका सवारी
कम्पनीमा दतार् गरे र माऽ स ालन गनुर् पनछ।
(२) दफा (१) सम्बन्धी

मापदण्ड लगायत अन्य

व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ।
२०७. सुख्खा बन्दरगाह सम्बन्धी व्यवःथा: (१) ूदे श सरकारले
कुनै ःथानमा सुख्खा बन्दरगाह िनमार्ण र स ालन गनर्
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सुख्खा बन्दरगाह
िनमार्ण तथा स ालनमा सरकारी, सावर्जिनक सहकारी एवं
ु लगानीमा गन व्यवःथा िमलाइनेछ।
सं यक्त
(३) यस सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
२०८. िनदशन िदन सक्ने : ूदे श सरकार वा मन्ऽालयले यातायात
व्यवःथापन सिमित, अिधकार ूा

अिधकारी एवं यातायात

व्यवसायीह लाई यातायात व्यवःथापनलाई ूभावकारी बनाउन
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आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ। यसरी िदइएको िनदशनको
पालना गनुर् िनजह को कतर्व्य हुनेछ।
२०९. अिधकार ूत्यायोजन : यस ऐन बमोिजम मन्ऽालयले वा
अिधकार ूा

अिधकारीले आफूलाई ूा

आवँयकतानुसार

कुनै

वा

सबै

अिधकारह मध्ये

अिधकार

कुनै

सिमित,

अिधकारी, यातायात िनरीक्षक वा ूहरीलाई ूत्यायोजन गनर्
सक्नेछ
२१०. पुनरावेदनः (१) यस ऐन बमोिजम अिधकार ूा

अिधकारी,

ूहरी वा यातायात िनरीक्षकले गरे को िनणर्य वा सजायको
आदे श उपर मन्ऽालय समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ।
(२) यस ऐन बमोिजम मन्ऽालयले गरे को िनणर्य वा
आदे श उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन
लाग्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन दफा १९४ को उपदफा (१) बमोिजम अिधकार
ूा

अिधकारीले गरे को िनणर्य तथा आदे शउपर सम्बिन्धत

िजल्ला अदालतल समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ।
२११. उजूर गन हदम्याद र पुनरावेदन म्यादः (१) दफा १९५
ु ी अपराध सं िहता, २०७४
अन्तगर्तको कसूरको हकमा मुलक
को ज्यान सम्बन्धी कसूरको पिरच्छे दमा उिल्लिखत म्यादिभऽ,
ु ी अपराध
दफा १९७ अन्तगर्तको कसूरको हकमा मुलक
सं िहता, २०७४ को कुटपीट तथा अ भ
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पिरच्छे दमा उिल्लिखत म्यादिभऽ र यस ऐन अन्तगर्तका अन्य
कसूरको हकमा कसूर भएको िमितले तीस िदनिभऽ उजुर गनुर्
पनछ।
दफा

१९५

र

बाहेक

यस

ऐन

(२)
सम्बन्धमा

१९६

अन्तगर्तका

अन्तगर्तका

अन्य

कसूरका
कसूरका

सम्बन्धमा िनणर्य वा आदे शको सूचना पाएको िमितले पतीस
िदनिभऽ पुनरावेदन िदनु पनछ।
२१२. सहयोग पुर्याउनु पन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको
िनयम वा जारी गिरएको कुनै आदे श कायार्न्वयन गन सन्दभर्मा
अिधकार ूा
िकिसमको

अिधकारीले

सहयोग

वा यातायात िनरीक्षकले

मागेमा

िनजह लाई

त्यःतो

कुनै

सहयोग

पु¥ofउने कतर्व्य ूहरी लगायत सम्बिन्धत सबैको हुनेछ।
२१३. अन्य सवारी साधनको चालकले यस ऐनको पालना गनुर् पन :
यस ऐन बमोिजम दतार् गनुर् नपन वा चालक अनुमितपऽ िलन
नपन खालका सवारीको
ठे ला, जःता साधनह

पमा ूयोग हुने साइकल, िरक्सा,

चलाउं दा दफा १३६ र यो ऐन अन्तगर्त

बनेको िनयम वा जारी गिरएको आदे श ारा िनधार्िरत शािफक
सं केतको पालना गनुर् पछर्।
२१४. असल िनयतले गरे को कामको बचाउ : अिधकार ूा
अिधकारी वा िनजले अिधकार ूत्यायोजन गरे को सिमित,
अिधकारी, यातायात िनरीक्षक, ूहरी कमर्चारी वा सम्बिन्धत
कुनै कमर्चारीले यस ऐन बमोिजम आफ्नो कतर्व्य पालन गदार्
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असल िनयतले गरे को काम कारबाहीमा िनज व्यिक्तगत

पमा

जवाफदे ही हुने छै न।
२१५. िवशेष अिधकार : यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको
भए तापिन कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवःथा
तोिकएको अविधसम्म लागू नहुने गरी ूदे श सरकारले छूट
िदन सक्नेछ।
२१६. सरकार वादी हुने : (१) दफा १४९, १९५, १९६ र २०१
ु ी
अन्तगर्तको मु ा सरकार वादी हुनेछ र सो मु ा मुलक
अपराध

सं िहता,

२०७४

को

अनुसूची-

१

मा

परे को

मािननेछ।
(२)

दफा

१४२

र

दफा

१९४

को

उपदफा

(१) अन्तगर्त सजाय हुने मु ामा ूदे श सरकार वादी हुनेछ र
त्यःतो मु ा तोिकएको अिधकारीले अनुसन्धान र तहिककात
गरी दायर गनछ।
२१७. दुघट
र् नाको अिभलेख राख्नु पन : ूहरीले जुनसुकै दुघट
र् नाको
तु न्त ःवीकृत ढाँचामा फमर् भरी इन्टरनेट ूिविध ूयोग गरी
सम्बिधत ूहरी र यातायात कायार्लयमा पठाउनु पछर् र यसको
सहजीकरणका लािग मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथा िमलाउनु
पनछ।
२१८. पिरचयपऽको व्यवःथा गनुर् पन : सावर्जिनक यातायातलाई
व्यविःथत

गनर्

सम्बिन्धत

यातायात

व्यवसायीले

आफ्ना

कमर्चारी तथा मजदुरह को लािग पिरचयपऽ उपलब्ध गराई
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िनजह लाई मन्ऽालयले तोके बमोिजमको पोशाकको व्यवःथा
गनुर् पनछ।
२१९. बाधा अडकाउ फुकाउने अिधकार : यस ऐनको कायार्न्वयन
गदार् कुनै बाधा अडकाउ परे मा ूदे श सरकारले ूदे श
राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी आदे श जारी गरी त्यःतो
बाधा अडकाउ हटाउन सक्नेछ।
२२०. अनुसूचीमा हेरफेर गनर् सक्ने : ूदे श सरकारले

ूदे श

राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी अनुसूचीमा आवँयक हेरफेर
गनर् सक्नेछ।
२२१. िनयम बनाउने अिधकार : यस ऐनको

कायार्न्वयनको लािग

ूदे श सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ।
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अनुसूची -१
(दफा ३,४,५,६ ७,८,९ सँग सम्बिन्धत)
सवारीको विगर्करण
(क) ठू ला सवारी:– बस (२६ िसट क्षमताभन्दा मािथ) डवल
बस,डेकर बस, शली बस, इलेिक्शक बस, शक,

ाङकर,

टीफर, लरी, शािन्जट िमक्सर, िनमार्ण उपकरण आिद।
(ख) मझौला सवारी:– िमनी बस(१५ दे िख २५ िसट क्षमताको),
िमिनशक, िमनी

ाक्टर, िमनी िटफर आिद।

(ग) सानो सवारी:– माइबो, कार,

ाक्सी, जीप, भ्यान, िपकप,

टे म्पो, शे लर
ःप ीकरणः æशे लर भ ाले यािन्ऽक शाितबाट चल्ने सवारीबाट
तानेर लिगने गरी बनाइएको सवारी सम्झनु पछर्।
(घ) दुइ पांमे सवारीः मोटरसाइकल, मोपेड, ःकुटर, व्याशीबाट
स ालन हुने दुइ पांमे सवारी
ःपि करणः
(१) æमोटरसाइकल” भ ाले दुइ पांमे ूोपेल इिन्जन
िफट भएको सवारी सम्झनुपछर्।
(२) æमोपेड

भ ाले” दुइ पांमे आन्तिरक कम्बसन

इिन्जन िफट भएको, पचास सीसीभन्दा कम पावर
भएको सवारी सम्झनु पछर्।
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(३)

व्याशीवाट स ालन हुने दुई पांमे सवारी भ ाले
३५१ वाट भन्दा माथीको क्षमता र ३० िक.िम.
ूित घण्टा भन्दा बिढ गित भएको सवारी सम्झनु
पछर् र यो भन्दा कम क्षमता र गित भएकोलाई
ु ीय साईकल भ े सम्झनुपछर्।
िव त

(ङ)

िनमार्ण उपकरण सम्बन्धी सवारीः ःकाभेटर, व्याकहो, सोजर,
बुलडोजर, लोडर, भाइॄे टोरी, कम्प्याक्शर, न्युम्यािटक टायर
कम्प्याक्टर, रोलर, हारभेःटर, ःबापर, माइिनङ शक, डम्फर,
मेडर, अःफाल्ट पेभर, मोबाइल बसर, अःफाल्ट िडि व्युटर,
कंिबट ब्याचप्लान्ट, शक बेन, फोकर्िलफ्ट, िःशट सुइपर आिद।

(च)

ःपेशल सवारीः बा ण यन्ऽ, एम्बुलेन्स, आमर्डर् सवारी
(बुलेटूफ)
आिद।
ु

(छ) अफरोड सवारीः फोरहुइल साइभ (जीप िपकअप आिद)
ःपि करणः
(१) æरोड

ाक्टर” भ ाले यािन्ऽक शाितबाट चल्ने

शे लर एंव िविमएको सवारी ता

बनाइएको साधन

सम्झनु पछर्।
(२) æकृिष
िविभ

ाक्टर” भ ाले यािन्ऽक शिक्तबाट चल्ने
कृिष सम्बन्धी काम गन एंव कृिष सामामी

ओसान सवारी सम्झनु पछर्।
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(३) æपावर शे लर” भ ाले कृिषको लािग बनाइएको दुइ
पांमे सवारी, शे लर जोड्दा सामान पिन ढु वानी गन,
बढीमा २४ िक.िम. ूित घण्टा गुड्न सक्ने सवारी
सम्झनु पछर्।
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अनुसूची–२
(पिरच्छे द-२ सँग सम्बिन्धत)
सवारीको इम्बोःड नम्बर प्लेट
(क)

व्यावसाियक सवारीसँग सम्बिन्धत कालो प्लेटमा सेतो अक्षर
र अं कमा हुन ु पनछ।

(ख)

पयर्टक सवारी:– हिरयो प्लेटमा सेतो अक्षर र अं कमा हुन ु
पनछ।

(ग)

गैर व्यवसाियक सवारी दतार्सँग सम्बिन्धत रातो प्लेटमा
सेतो अक्षर र अं कमा हुन ु पनछ।

(घ)

सरकारी सवारी:– सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अं कमा हुन ु
पनछ।

(ङ)

सं गिठत सं ःथा वा सं ःथानको सवारी:– पहलो प्लेटमा िनलो
अक्षर र अं कमा हुन ु पनछ।

(च)

कूटनीितक सवारी:– िनलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अं कमा हुन ु
पनछ।
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अनुसूची–३
( दफा-२१ सँग सम्बिन्धत)
सवारी दतार् ूमाणपऽको ढाँचा
ूदे श सरकार
भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
यातायात व्यवःथा कायार्लय
सवारी दतार् नं . :–

सवारी

सवारीको िकिसम :–

धनीको

दतार् िमित :–

फोटो

सवारी धनीको नाम, थर :–
वतन :–

अिधकृतको सिह:–...............

सवारी धनीको हःताक्षर :–

दतार् गन अिधकारीको,-

सवारी

हःताक्षर :–

धनीको

िमित :–

फोटो

नामसारी भएको िमित.......

सवारी धनीको नाम, थर, वतन :–............................................
नामसारी गन अिधकारीको
हःताक्षरः–
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ूमाणपऽको नवीकरण
नवीकरण

नवीकरण म्याद

नवीकरण गन

गरे को िमित

पुग्ने िमित

अिधकारीको सही

सवारीको िवःतृत िववरण :–
१. कम्पनीको नाम :–
२. सवारीको मोडेल (साल) :–
३. िसिलण्डर सं ख्या :–
४. हषर् पावर/ सी.सी. :–
५. चेिसस नम्बर :–
६. इिन्जन नम्बर :–
७. सवारीको र

:–

८. सीट क्षमता (चालक सिहत) :–
९. वजन :–
१०. पेशोल÷िडजेल :–
११. रे िडयो, क्यासेट प्लेयर, टे िलफोन आिद छ छै न :–
१२. कुन कम्पनी वा मािनसबाट खरीद गरे को हो सो कम्पनी वा
मािनसको

नाम :–

१३. ूयोग :–
१४. चलाउने क्षेऽ :–
१५. भन्सार ूमाण :–
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सवारी जाँचेको
सवारी जाँचेको
िमित

नवीकरणको
म्याद

जाच्ने अिधकारीको

पुग्ने

कैिफयत

सही

िमित

नामसारी
ठे गाना:–
सवारी धनी वा व्यवःथापकको दःतखत :–
सवारीको िकिसम :–
क्षमता :– ...................

सवारी नम्बर :– ................... चेिसस

नम्बर :– ...................
िमित...................... को

िनवेदन र िमित............................को

दतार्को ूमाणपऽ अनुसार ौी .......................... को नामबाट
............. बःने ौी ..................... को नाउँमा नामसारी गिरएको
छ।
अिधकारीको दःतखत :–
िमित :–
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अनुसूची–४

(दफा २६ सँग सम्बिन्धत)
ूदे श सरकार
ूदे श नं ३
भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
पऽसं ख्या :–

िमित :–

चलानी नं . :–.......... शाखा............
ूा

पऽ सं ख्या र िमित :–
िवषय :– अःथायी नम्बर।

ौी.....................
उपयुक्त
र्

सम्बन्धमा

व्यिक्त÷फमर्÷कम्पनीले

यस

कायार्लयमा

िमित..............................मा िदएको िनवेदन र सो साथ सं लग्न
ूमाणह को आधारमा िनम्न बमोिजम िववरण भएको सवारी लाई
तोिकएको अविधसम्मको िनिम

अःथायी नम्बर िदइएको छ।

१. सवारी धनीको नाम, थर, वतन :–
२. िदइएको अःथायी नम्बर :–
३. अःथायी नम्बरको अविध :–
४. भन्सारको ूमाण :–
५. सवारी िनमार्ता :–
६. सवारीको िकिसम :–
७. िसिलण्डर सं ख्या :–
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८. हसर् पावर/ सी.सी. :–
९. चेिसस नम्बर :–
१०. इिन्जन नम्बर :–
११. सवारीको र

:–

१२. सीट क्षमता

(चालक सिहत) :–

१३. वजन :–
१४. पेशोल÷ िडजेल :–
१५. सवारीको पुरानो प्लेट नम्बर :–
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अनुसूची–५

(दफा ५४ सँग सम्बिन्धत)
ूदे श सरकार
ूदे श नं ३
Provincial Government
province no 3
सवारी चालक अनुमितपऽ
Driving Licence
फोटो

नम्बर :–
Number

Photograph

नाम :–
Name :–
जारी िमित :–

म्याद समा

िमित :–

Date of Issue :–

Date of Expiry :–

ना.ू. नं. :–

रक्त समूह :–

Citizenship Number

Blood Group

बुवा/आमा/पित/प ीको नाम :–
Father/Mother÷Husband÷Wife :–
ठे गाना :–
Address :–
तपाईलाई िनम्न बमोिजमको सवारीह को चालक अनुमितपऽ
िदइएको छ :
The Holder of this Licence is authorized to drive the following
vehicles.
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क.
A

मोटर

ःकुटर, मोपेड
Motor

साइकल, च.
F

िमनी बस, िमनी शक
Mini Bus, Mini Truck

Cycle,

Scooter, Moped
ख

कार,

B

भ्यान

जीप,

डेिलभरी छ

शक, बस, लहरी

G

Truck, Bus, Lorry

ज

रोडरोलर, डोजर

Car, Jeep, Delivery
Van
ग

टे म्पो, अटोिरक्सा

C

Tempo,

Auto H

Road Roller, Dozer

Rikshaw
घ

पावर िटलर

झ

बेन, दम्कल, लोडर

D

Powertillar

I

Crane, Fire Brigade,
Loader

ङ

शयाक्टर

ञ

अन्य

E

Tractor

J

Other

जारी गन अिधकारी

सवारी चालकको दःतखत

Issued by:

Licence Holder Signature

कारबाही

Offences
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अनुसूची–६

(दफा ७२ सँग सम्बिन्धत)
ूदे श सरकार
ूदे श नं ३

ef}ितक

पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

सवारी पिरचालक अनुमितपऽ
अ. पऽ. नं .
जारी िमित

म्याद समा

फोटो

िमित

नाम :–
ना.ू.प. नं . :–
बुवा/आमा/पित/प ीको नाम

:–

ठे गाना :–
तपाईलाई िनम्न बमोिजमको सवारीह को पिरचालक अनुमितपऽ
िदइएको छ :–
(क) बस
(ख) िमनीबस
(ग) शक
पासपोटर् नं . :–
रगत समूह

:–
सवारी पिरचालकको सही:–
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अनुसूची–७
(दफा - ८६ सँग सम्बिन्धत)
मागर् इजाजतको ढाँचा
ूदे श सरकार
ूदे श नं ३
भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
यातायात व्यवःथा कायार्लय
इजाजत िदने अिधकारीको
नाम :–

दजार् :–

दःतखत :–
िमित :–
चेिससको लम्बाई :–
इिन्जन नम्बर :–
मोडेल :–
सवारी िनमार्ण गन कम्पनी वा सं ःथानको नाम र ठे गाना :–
बडी तयार गन कारखानाको नाम ठे गाना :–
इजाजत पऽ नं. :–
सवारीको िकिसम :–
सवारी धनी वा व्यवःथापकको नाम :–
इजाजतपऽ पाएको

वहाल

इजाजतपऽ िदने वा

क्षेऽ (मागर्)

अविध

नवीकरण गन अिधकारीको
दःतखत र िमित
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अनुसूची–८
(दफा -१०७ सं ग सम्बिन्धत)
यातायात सेवा स ालन गन अनुमितपऽको ढाँचा
ूदे श सरकार
ूदे श नं ३
दतार् नं :–

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

दतार् िमित :–
ूदे श सवारी तथा यातायात व्यवःथा ऐन, २०७५ को दफा १०७
अनुसार दे हायको सेवा स ालन गनर् यो अनुमितपऽ िदइएको छ।
(१) व्यिक्त/फमर्/कम्पनीको नाम :–
(२) ठे गानाः(३) कारोवारको मुख्य ःथानः(४) स ालन गन सेवाको िकिसमः(५) धनी/साझेदार/स ालक/(मुख्य व्यिक्त) को नाम,थर र दजार्ः(६) ठे गानाः.....................

.......................

मुख्य व्यिक्तको सही

सिचव

ूमाणीकरण िमित : २०७५।10।18

आ ाले,

राजकुमार ौे

!#^

ूदे श सरकारको सिचव

d'b|0f ljefu, l;+xb/af/, sf7df8f}+df d'lb|t . d"No ¿=^@.–
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