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प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक, 2076 

 

प्रस्तावर्ा : चालक अर्मुततपत्र, र्वीकरण तथा प्रदेशतित्र सवारी दतान, र्ामसारी, र्वीकरण िई 
सञ् चालर् हरु्े सवारीसाधर्को व्यवस्स्थत, मयानददत, अर्शुातसत तररकाले सञ् चालर्, तर्यमर्, 
व्यवस्थापर्, सवनसाधारणलाई सहज, सरल र सवुवधायकु्त यातायात सेवा उपलब्ध गराउर्, 
सावनजातर्क यातायातको रुट अर्मुती, गणुस्तर, िाडा तर्धानरण र तर्यमर् तथा सवारीसाधर्मा 
लगार्ी िएको र्ेपाली श्रम र प ूँजीलाई संरक्षण, प्रवनद्धर् तथा ववकास गर्न, यातायात क्षेत्रमा 
रोजगारी सृजर्ा गरी संरक्षण गर्न, सवारी दरु्नटर्ालाई न्य र्ीकरण गर्न, सडक सरुक्षा तथा 
सशुासर्को प्रत्याि तत रज्जमुागन, जलमागन लगायतका वैकस्पपक यातायात प्रववतधको प्रवद्धनर्, योजर्ा 
र आयोजर्ालाई सदुृढ, सक्षम तथा प्रिावकारी वर्ाउर् कार् र्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय िएकोले, 
  प्रदेश रं्. १ को प्रदेश सिाले यो ऐर् बर्ाई लाग  गरेको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारस्म्िक 

1. संस्क्षप्त, र्ाम र प्रारम्ि : (1) यस ऐर्को र्ाम “प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐर् 
२०७६” रहेको छ। 

  (2) यो ऐर् प्रदेश राजपत्रमा प्रकास्शत िएपतछ लाग  हरु्ेछ। 

2. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मााः 
(क) “अतधकारप्राप्त अतधकारी” िन्नाले प्रदेश यातायात व्यवस्था कायानलयको कायानलय 

प्रमखु सम्झर्पुछन। 

(ख) “कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारी” िन्नाले दफा १२ बमोस्जमको सवारी 
सम्झर्पुछन। 

(ग) “चालक” िन्नाले यस ऐर्बमोस्जम सवारी चालक अर्मुततपत्र प्राप्त व्यस्क्त 
सम्झर्पुछन। 

(र्) “चालक अर्मुततपत्र” िन्नाले दफा ५० बमोस्जमको अतधकारप्राप्त  अतधकारीले 
ददएको सवारी चालक अर्मुततपत्र सम्झर्पुछन। 

(ङ) “छोटो बाटो” िन्नाले यात्राको लातग प्रस्थार् गरे् स्थार्बाट पच्चीस 
वकलोतमटरदेखी एकसय वकलोतमटरसम्मको द रीको गन्तव्य स्थार्सम्म पगु्र्े 
बाटो सम्झर्पुछन। 

(च) “जाूँचपास” िन्नाले सावनजतर्क सवारीको यास्न्त्रक स्स्थततको परीक्षण गरी 
ददइएको प्रमाणपत्र सम्झर्पुछन। 

(छ) “ट्रावफक सङ् केत” िन्नाले प्रहरी वा एक सवारी चालकले अको सवारीको 
चालकलाई ददएको स चर्ा सङ् केत वा ईशारा सम्झर्पुछन र सो शब्दले 
सवारीको तर्यन्त्रण वा तर्देशर्का लातग उस्पलस्खत वा साङ केततक रूपमा टाूँसी 
राखेको वा जडार् गररएको स चर्ा सङ केत वा ईशारा समेतलाई जर्ाउूँछ। 
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(ज) “ठ लो सवारी” िन्नाले दफा ३ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 

(झ) “तोवकएको वा तोवकए” बमोस्जम िन्नाले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्केो 
तर्यम वा प्रदेश राजपत्रमा स चर्ा प्रकास्शत गरी जारी गररएको स स्चत आदेशमा 
तोवकएको वा तोवकएबमोस्जम सम्झर्पुछन। 

(ञ) “दतान प्रमाणपत्र” िन्नाले दफा १६ बमोस्जम सवारी दतान गरी ददइएको सवारी 
दतान प्रमाणपत्र सम्झर्पुछन। 

(ट) “तर्जी सवारी” िन्नाले दफा ८ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुरे्छ। 

(ठ) “तर्देशर्ालय” िन्नाले यातायातसूँग सम्बस्न्धत प्रदेश सरकारले स्थापर्ा गरेको 
यातायात व्यवस्था  तर्देशर्ालय सम्झर्पुछन। 

(ड) “पयनटक सवारी” िन्नाले दफा ७ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 

(ढ) “पररचालक” िन्नाले दफा ६६ बमोस्जमको पररचालक अर्मुततपत्र प्राप्त व्यस्क्त 
सम्झर्पुरे्छ र सो सवारीमा काम गर्न अन्य चेकर तथा हेपपरलाई समेत 
जर्ाउूँछ। 

(ण) “पावकन ङ्गस्थल” िन्नाले सवारी अड्याउर् तर्धानररत गररएको ठाउूँ सम्झर्पुछन। 

(त) “प्रद षण” िन्नाले  सवारीबाट तर्स्कर्े ध्वर्ी तथा धवुाूँको प्रद षण सम्झर्पुछन। 

(थ) “परीक्षा सतमतत” िन्नाले दफा १५३ बमोस्जम गदठत परीक्षा सतमतत 
सम्झर्पुछन। 

(द) “प्रहरी” िन् र्ाले र्ेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी सम्झर्पुछन र सो शब्दले सशस्त्र 
प्रहरीबल समेतलाई जर्ाउूँछ। 

(ध) “प्रदेश सरकार” िन्नाले  प्रदेश रं्. १ को मस्न्त्रपररषद्लाई सम्झर्पुछन। 

(र्) “प्रस्शक्षण केन्र” िन्नाले दफा १५६ बमोस्जम मान्यताप्राप्त सवारी चालक 
प्रस्शक्षण केन्र सम्झर्पुछन। 

(प) “बस ववसौर्ी” िन्नाले यात्रीवाहक सावनजतर्क सवारीमा यात्रीलाई यात्रा गरे् 
प्रयोजर्को लातग चढ्र् र ओलनर्को तर्म्ती तर्धानररत गररएको ठाउूँ सम्झर्पुछन। 

(फ) “बाटो” िन्नाले सावनजतर्क तथा तर्जी सवारी सञ् चालर् गर्नका तर्स्म्त तर्धानररत 
गररएको बाटो सम्झर्पुछन। 

(ब) “बाटो इजाजतपत्र” िन्नाले स्वीकृती प्राप्त बाटोमा सवारी चलाउर् दफा ७5 
बमोस्जम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झर्पुछन। 

(ि) “तबमा” िन्नाले सवारी, यात्री, मालसामार्, चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी, 
सवारीमा काम गरे् अन्य कमनचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले गर्ुनपरे् तबमा सम्झर्पुछन र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गररर् े
(कस्म्प्रहेस्न्सि) तबमालाई समेत जर्ाउूँछ। 

(म) “िाडा” िन्नाले सावनजतर्क सवारीले यातायात सेवा प्रदार् गरे बापत तलर्े रकम 
वा शपुक सम्झर्पुछन। 
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(य) “मध्यम बाटो” (तमतडयम रुट) िन्नाले यात्राको लातग प्रस्थार् गरे् स्थार्बाट 
एकसय वकलोतमटर िन्दा बढी तर दईुसय पचास वकलोतमटर िन्दा कम्ती 
द रीको गन्तव्य स्थार्सम्म पगु्र्े बाटो सम्झर्पुछन। 

(र) “मन्त्रालय” िन्नाले प्रदेश रं्. १ सडक यातायातसूँग सम्बस्न्धत मन्त्रालय 
सम्झर्पुछन।  

(ल) “मालसामार्” िन्नाले मातर्स बाहेक सावनजतर्क सवारीमा ओसारपसार गररर् े
जर्ावर पंक्षी तथा कुर्ै तर्जीव वस्त ुसामार् सम्झर्पुछन। 

(व) “मालवाहक सवारी” िन्नाले मालसामार् ओसारपसार गरे् काममा प्रयोग गररर्े 
सावनजतर्क सवारी सम्झर्पुछन। 

(श) “मझौला सवारी” िन्नाले दफा ४ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 

(ष) “यातायात सेवा” िन्नाले सावनजतर्क सवारीले िाडा तलई यात्री वा मालसामार् 
एक ठाउूँबाट अको ठाउूँसम्म परु् याउर्े गरी प्रदार् गरे् सेवा सम्झर्पुछन। 

(स) “यात्री” िन्नाले सावनजतर्क सवारीबाट यात्रा गरे् व्यस्क्त सम्झर्पुछन। 

(ह) “यात्रीवाहक सवारी” िन्नाले यात्रीहरूलाई यातायात सेवा प्रदार् गरे् सावनजातर्क 
सवारी सम्झर्पुछन। 

(क्ष) “यात्री गणु्टा” िन्नाले यात्रीले आफ्र्ो साथमा तलई यात्रा गरे् व्यस्क्तगत 
प्रयोजर्का मालसामार् सम्झर्पुछन। 

(त्र) “यातायात तर्रीक्षक” िन्नाले दफा १५४ बमोस्जम तर्यकु्त व्यस्क्त सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ) “लामोबाटो” (लङ्ग रुट) िन्नाले यात्राको लातग प्रस्थार् गरे् स्थार्बाट दईुसय 
पचास वकलोतमटर वा सो िन्दा बढी द रीको गन्तव्य स्थार्सम्म पगु्र्े बाटो 
सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ1) “ववद्यालय तथा कलेज सवारी” िन्नाले दफा ११ बमोस्जमको सवारी 
सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ2) “व्यवस्थापर् सतमतत” िन्नाले दफा १५१ बमोस्जम गदठत यातायात व्यवस्थापर् 
सतमतत सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ3) “व्यवस्थापक” िन्नाले पञ्जीकृत यातायात सेवामा संलग्र् सावनजतर्क सवारीलाई 
व्यवस्स्थत रूपमा सञ् चालर् गरे् स्जम्मा तलएको कम्पर्ीको मखु्य व्यवस्थापर् 
गरे् व्यस्क्त सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ4) “सवारी” िन्नाले यास्न्त्रक शस्क्तबाट सडकमा चपर्े सवारी साधर् सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ5) “सवारीको वजर्” िन्नाले सवारीको क ल वजर् सम्झर्पुछन। 

स्पष्टीकरण: कुल वजर् िन्नाले सवारीको इन्जीर्, चेतसस, अन्य औजार तथा 
उपकरण लगायत सवारी दतानका प्रमाणपत्रमा लेस्खएको कुल िारवहर् क्षमता 
समेतलाई जर्ाउूँछ। 

(ज्ञ6) “सार्ो सवारी” िन्नाले दफा ५ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 
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(ज्ञ7) “सावनजतर्क सवारी” िन्नाले दफा ६ बमोस्जमको सावनजतर्क सेवामा प्रयोग गररर्े 
सवारी सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ8) “सरकारी सवारी” िन्नाले दफा ९ बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ9) “संस्थार्को सवारी” िन्नाले दफा १० बमोस्जमको सवारी सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ10) “सडक” िन्नाले सवारीसाधर् तथा मातर्स आवत जावत गर्न बर्ाइएको खास 
क्षेत्र वा बाटो सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ11) “सरुक्षाकमी” िन्नाले यात्री मालसामार् तथा सवारीको सरुक्षाको स्जम्मा तलर् े
कमनचारी सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ12) “सावनजतर्क स्थार्” िन्नाले सावनजतर्क सडक, पेटी, गपली, र्दी, पलु, बाटो वा 
सवनसाधारण जर्ता आउर्े जार्े बस्र्े ठाउूँ सम्झर्पुछन र सो शब्दले यात्री 
चढर्, उत्रर् वा सवारी राख् र् तर्धानरण गररएको ठाउूँलाई समेत जर्ाउूँछ। 

(ज्ञ13) “स्थार्ीय तह” िन्नाले गाूँउपातलका, र्गरपातलका, उपमहार्गरपातलका र 
महार्गरपातलका सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ14) “स्थार्ीय बाटो” िन्नाले यात्राको लातग प्रस्थार् गरे् स्थार्बाट पच्चीस 
वकलोतमटर िन्दा कम्ती द रीको गन्तव्य स्थार्सम्मको बाटो सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ१5) “सवारीधर्ी” िन्नाले सवारी दतानको प्रमाणपत्रमा सो सवारीको धर्ी िर्ी 
लेस्खएको व्यस्क्त सम्झर्पुछन। 

(ज्ञ16) “क्षेत्र” िन्नाले यातायात व्यवस्था कायानलयको प्रादेस्शक क्षेत्रातधकार अन्तगनत परे् 
गरी तोवकएको क्षेत्र सम्झर्पुछन। 

 

पररच्छेद-२ 

सवारीको वगीकरण 

3. ठ लो सवारी :  दश टर्िन्दा बढी वजर् िएको अर्सु ची-१ को खण्ड (क) मा 
उस्पलस्खत सवारीलाई ठ लो सवारी ितर्र्ेछ। 

4. मझौला सवारी : चार टर्देस्ख दश टर्सम्म वजर् िएको अर्सु ची-१ को खण्ड (ख) मा 
उस्पलस्खत सवारीलाई मझौला सवारी ितर्र्ेछ। 

5. सार्ो सवारी : चार टर्िन्दा कम्ती वजर् िएको अर्सु ची-१ को खण्ड (ग) मा 
उपलेस्खत सवारीलाई सार्ो सवारी ितर्र्ेछ। 

6. सावनजतर्क सवारी : (1) यातयात सेवा सञ् चालर् गर्न देहायको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई 
सावनजतर्क सवारी ितर्र्ेछ। 

  (2) सावनजतर्क सवारीलाई यात्रीवाहक र मालवाहक गरी दईु वकतसममा वविाजर् 
गररर्ेछ। 

  (3) यात्रीवाहक सावनजतर्क सवारीलाई ददवा तथा रात्री सेवामा वविाजर् गरी 
देहायका शे्रणीमा छुट्याई यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् इजाजतपत्र ददइर्ेछ। 
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    (क) तसधै (डाइरेक्ट) सेवा, 
    (ख) रतु (एक्सप्रसे) सेवा,   

    (ग) साधारण (लोकल) सेवा र 

    (र्) साधारण ववद्यतुीय तीर् पाङ ग्र ेररक्सा (लोकल) सेवा। 

  (4) उपदफा (3) बमोस्जम वविाजर् गररएका यात्रीवाहक सावनजतर्क सवारीको 
स्तर, गतत तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (5) सावनजतर्क सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा पछातड 
अर्सु ची-२ को खण्ड (क) मा लेस्खएबमोस्जम र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

७. पयनटक सवारी : (1) ववदेशी पयनटकलाई यातायात सेवा प्रदार् गर्न यस ऐर् र प्रचतलत 
कार् र्बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सावनजतर्क सवारीलाई पयनटक सवारी ितर्न्छ। 

(2) पयनटक सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा पछातड 
अर्सु ची-२ को खण्ड (ख) मा लेस्खएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

८. तर्जी सवारी : (1) तर्जी प्रयोगको लातग दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई तर्जी सवारी 
मातर्र्ेछ। 

  (2) तर्जी सवारी, सावनजतर्क यातायात सेवाको लातग प्रयोग गर्न पाइर्ेछैर्। 

  (3) तर्जी सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा पछातड 
अर्सु ची-२ को खण्ड (ग) मा लेस्खएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

९. सरकारी सवारी : (1) कुर्ै सरकारी कायानलयको र्ाममा दतान िई दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त 
संर्ीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहसूँग सम्बस्न्धत सरकारी तर्कायको स्वातमत्व 
िएको सवारीलाई सरकारी सवारी ितर्र्ेछ। 

  (2) सरकारी सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा पछातड 
अर्सु ची-२ को खण्ड (र्) मा लेस्खएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

1०. संस्थार्को सवारी : (1) र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको प णन वा आंस्शक स्वातमत्व 
िएको संगदठत संस्थाको र्ाममा दतान िई दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई संस्थार्को 
सवारी ितर्र्ेछ। 

  (2) संस्थार्को सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा पछातड 
अर्सु ची-२ को खण्ड (ङ) मा लेस्खएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

1१. ववद्यालय तथा कलेज सवारी :(1) साम दावयक वा संस्थागत ववद्यालयले र उच्च स्शक्षा 
अध्ययर् अध्यापर् गराउर्े कलेजले ववधाथी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरे् यस ऐर्बमोस्जम 
तर्जी सवारीमा दतान िएको सवारी सम्झर्पुरे्छ। 

  (2) साम दावयक वा संस्थागत ववद्यालय र कलेजले प्रयोग गरे् सवारीमा पहेलो 
रङ्ग लगाएको हरु्पुरे्छ। 
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1२. कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारी : (1) कुटर्ीततक तर्योग वा कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त 
कायानलय योजर्ा तर्काय वा व्यस्क्तको र्ाममा दतान िई दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई 
कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारी ितर्र्ेछ । 

  (2) कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारीको पवहचार्को लातग सो सवारीको अगातड तथा 
पछातड अर्सु ची-२ को खण्ड (च) मा लेस्खएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट राख् र्पुरे्छ। 

1३. अन्य प्रयोजर्को तर्म्ती प्रयोग गर्न र्हरु् े: (1) कुर्ै एक प्रयोजर्को तर्म्ती दतान िएको 
सवारी अको प्रयोजर्को तर्म्ती प्रयोग गर्न पाइर्ेछैर्। 

  (2) िन्सार महसलु छुट हरु्े गरी सवुवधा प्रदार् गररएको सवारीलाई जरु् 
प्रयोजर्को तर्म्ती िन्सार महसलु छुट ददइएको हो त्यस्तो प्रयोजर्को तर्म्ती बाहेक अन्य 
प्रयोजर्को तर्म्ती अतधकारप्राप्त अतधकारीको अर्मुतत बेगर त्यस्तो सवुवधा प्राप्त सवारी 
प्रयोग गर्न पाइर्ेछैर्। 

 

पररच्छेद-३ 

सवारी दतान सम्बन्धी व्यवस्था 
1४. सवारीसाधर् दतान गराउर्पुरे् : (1) कुर् ै पतर् सवारी खररद गरे् वा ववदेशबाट पैठारी 

गरे्, कुर्ै व्यस्क्त, फमन, कम्पर्ी वा एजेण्टले सवारीसाधर् खररद गरेको वा पैठारी गरी, 
उत्पादर् गरेको वा खररद गरेको तमततले पन्र ददर्तित्र अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष 
दतान गराउर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् तीर् पाङग्र े“ई” ररक्सा 
सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहको कायानलयमा दतान, र्वीकरण गररर्ेछ र “ई” ररक्सा दतान, 
र्वीकरण र तर्यमर्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (3) यस ऐर्बमोस्जम सवारी दतान र्गरी कुर्ै पतर् सवारी चलाउर् वा संचालर् 
गर्नहदैुर्। 

1५. सवारी दतान गराउर् दरखास्त ददर्पुरे् : (1) दफा १४ बमोस्जम कुर्ै सवारीसाधर् दतान 
गराउर् ुपरेमा सवारी र्ेपालतित्र खररद गरेको िए खररद गरे् व्यस्क्त, फमन र कम्पर्ी वा 
एजेण्टले सो खररद गरेको तर्स्सा र त्यस्तो सवारी ववदेशबाट पैठारी गरेको िए पैठारी 
गरे् व्यस्क्त, फमन र कम्पर्ी वा एजेण्टले सो सवारीको िन्सार महसलु ततरेको तर्स्सा, 
उत्पादर् गरे् व्यस्क्त, फमन र कम्पर्ीले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र, चेतसस, इस्न्जर्को फोटो 
र तोवकएबमोस्जमको अन्य कागजपत्र तथा अन्य सम्बस्न्धत कागजात सवहत तोवकएको 
ढाूँचामा तोवकएको दस्तरु समेत संलग्र् राखी पन्र ददर्तित्र अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष 
दरखास्त ददर्पुरे्छ। यदद पन्र ददर्तित्र दरखास्त र्ददएमा प्रत्येक ददर्को लातग 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले तोवकएबमोस्जम जररवार्ा गरे्छ। 



7 
 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दरखास्त ददर्े व्यस्क्तले र्ेपाली र्ागररकताको 
प्रमास्णत प्रतततलवप र हालसालै स्खस्चएको आफ्र्ो दईुप्रतत पासपोटन साइजको फोटो समेत 
दरखास्त साथ संलग्र् गरेको हरु्पुरे्छ। 

  (3) सरकारी सवारीको हकमा त्यस्तो सवारी जरु् सरकारी कायानलयको र्ाममा 
दतान हरु्े हो सो कायानलयको पत्र र कुटर्ीततक सवुवधा प्राप्त सवारीको हकमा र्ेपाल 
सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको तसफाररसपत्रसमेत संलग्र् गरेको हरु्पुरे्छ। कुटर्ीततक 
सवुवधाप्राप्त सवारी कुर्ै व्यस्क्तको र्ाममा दतानहरु् े िएमा तर्जले आफ्र्ो पासपोटन वा 
र्ागररकताको प्रतततलवप एवम ्दईु प्रतत पासपोटन साइजको फोटो संलग्र् गरेको हरु्पुरे्छ। 

  (4) र्ेपालतित्र कुर् ैव्यवसाय तथा काम कारोबार गरी बसेको ववदेशी र्ागररकले 
आफ्र्ो तर्जी प्रयोगकोतर्म्ती कुर्ै सवारी दतान गराउर् चाहेमा उपदफा (1) र (2) मा 
लेस्खएका कुराहरूका अततररक्त सम्बस्न्धत कुटर्ीततक तर्योगको तसफाररसपत्र समेत 
संलग्र् गरेको हरु्पुरे्छ। 

  (5) र्ाबालकको र्ाममा कुर्ै सवारी दतान गराउर् ुपरेमा तर्जको तफन बाट तर्जको 
अतििावक, संरक्षक वा माथवरले र्ाबालक तथा आफ्र्ोसमेत दईु-दईु प्रतत पासपोटन 
साइजको फोटो एवम ्र्ागररकताको प्रमास्णत प्रतततलवपसमेत संलग्र् राखी दरखास्त ददर् ु
परे्छ। 

1६. सवारी दतानको प्रमाणपत्र : (1) दफा १४ बमोस्जम कुर्ै सवारी दतान गराउर्को लातग 
दफा १५ बमोस्जम दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले आवश्यक जाूँचबझु गरी 
दरखास्तवालाको र्ाममा सात ददर्तित्र त्यस्तो सवारी दतान गरी अर्सु ची-३ बमोस्जमको 
ढाूँचामा दतानको प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। 

   (2) उपदफा (1) बमोस्जमको प्रमाणपत्र ददंदा सवारी ववक्री गरे् फमन 
कम्पर्ी िए त्यस्तो फमन वा कम्पर्ीको अतधकाररक प्रतततर्तध वा कमनचारी र तबक्री वा 
हस्तान्तरण गरे् व्यस्क्त िए आफै वा प्रचतलत कार् र्बमोस्जमको तर्जको वारेशलाई समेत 
सहीछाप गराई राख् र्पुरे्छ। 

तर कुर्ै आवश्यक कागजात र्पगु देस्खएमा समय तोकी आवश्यक कागजात पेश 
गर्न अतधकारप्राप्त अतधकारीले मर्ातसब समय ददर्ेछ र त्यस्तो समयतित्र दरखास्तवालाले 
कागजात पेश गर्ुनपरे्छ। 

तर सामास्जक, धातमनक, परोपकारी तथा शैस्क्षक उदे्दश्यले स्थापर्ा िएका 
रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय संर् संस्थाहरू एवम ् प्रचतलत कार् र्बमोस्जम स्थावपत 
संगदठत संस्थाहरूको र्ाउूँमा बाहेक चौधिन्दा बढी तसट संख्या तथा चार टर् वा 
सो िन्दा बढी कुल वजर् िएका सवारीहरूलाई तर्जीसवारीको रूपमा दतान 
गररर्ेछैर्। 
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(३) र्ाबालकको र्ाममा सवारी दतान गदान अतििावक वा माथवर संरक्षक 
समेतको र्ाम दतानको प्रमाणपत्रमा उपलेख गरी दतानको प्रमाणपत्रमा तर्जकोसमेत सहीछाप 
गराउर्पुरे्छ। 

(४) दतानको प्रमाणपत्रमा सवारी खररद गदान सवारीसाधर्को तर्मानताले ददएको 
सवारीको प्राववतधक वववरणमा लेस्खएको सवारीको कुल िारवहर् क्षमतालाई सो सवारीको 
िार मार्ी उपलेख गर्ुनपरे्छ र त्यसरी सवारीको वजर् उपलेख गदान त्यस्तो सवारीको िार 
रवहत वजर् र िारवहर् क्षमता समेत छुट्टाछुटै्ट रूपमा स्पष्ट हरु्े गरी उपलेख गर्ुनपरे्छ। 

(५) दतानको प्रमाणपत्र ददइएको तमततले त्यस्तो प्रमाणपत्रको अवतध एक वषनसम्म 
बहाल रहर्ेछ। 

1७. सडकमा चपर् सक्र्े सक्षमताको प्रमाणपत्र ददर्पुरे् : (1) दफा १६ बमोस्जम कुर्ै 
सवारी दतानको प्रमाणपत्र ददर्िुन्दा अगावै त्यस्तो सवारी चलाउर् सवकर्े ठीक स्स्थततमा 
छ वा छैर् िने्न कुराको दफा २३ बमोस्जम तोवकएको मापदण्डका अतधर्मा रही 
जाूँचबझु गरी चलाउर् सवकर्े ठीक स्स्थततमा रहेछ िर्े मात्र त्यस्तो सवारी दतान गरी 
दतानको प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। त्यसरी दतानको प्रमाणपत्र ददंदा त्यस्तो सवारीको धर्ीलाई 
त्यस्तो सवारी सडकमा चपर् सक्र्े सक्षमता (रोड ओदीर्ेस) को प्रमाणपत्र समेत 
ददर्पुरे्छ। 

  तर, यस दफाबमोस्जम सवारी चलाउर् र्सवकर्े कुरा एवकर् िएमा र्सक्र्े कारण 
र आधार खलुाई सवारीधर्ीलाई अतधकारप्राप्त अतधकारीले सो कुराको तलस्खत जार्कारी 
सात ददर्तित्र गराउर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको तलस्खत जार्कारीमा स्चत्त र्बझेु सवारीधर्ीले तीस 
ददर्तित्र तर्देशर्ालयमा परु्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जमको परु्रावेदर् परेमा त्यस्को आवश्यक जाूँचबझु गरी 
तर्देशर्ालयले पैंतालीस ददर्तित्र आवश्यक तर्णनय गर्ुनपरे्छ। 

  (4) उपदफा (1) बमोस्जमको सक्षमताको प्रमाणपत्र सवारीमा सधै िरी टाूँतसएको 
हरु्पुरे्छ। 

1८. संयकु्त दतान : कुर्ै सवारी संयकु्त रूपमा दतान गर्न दईु वा दईुिन्दा बढी व्यस्क्तले 
अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दफा १५ बमोस्जम दरखास्त ददएमा अतधकारप्राप्त 
अतधकारीले आवश्यक जाूँचबझु गरी त्यस्तो सवारीलाई ती व्यस्क्तहरूको र्ाममा संयकु्त 
रूपमा दतान गरी तर्जहरूलाई दफा १६ बमोस्जमको दतान प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। 

१९. अस्थायी दतान : देहायको अवस्थामा कुर्ै सवारी अस्थायी रूपमा दतान गर्न सवकर्ेछाः 
(क) सवारी पैठारी गरे् व्यस्क्त सवारी दतान गराउर् ुपरे् म्यादतित्र दतान 

गराउर् उपस्स्थत हरु् र्सक्र्े मर्ातसब मावफकको कारण िएमा, 
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(ख) पैठारी गररएको सवारीको इस्न्जर्, चेतसस वा अन्य कुर् ै
पाटनपजुानको खराबीको कारणले गदान तरुुन्त दतान गराउर् सवारी 
पयाउर् र्सवकर्े िएमा, 

(ग) खण्ड (ख) मा लेस्खएको अवस्थामा परी सो सवारी तर्मानण गरे् 
कम्पर्ी वा तबक्री गरे् एजेन्ट वा तबमा कम्पर्ीसूँग क्षततप ततन तबमा 
सम्बन्धी वववादपरी तरुुन्त दतान गर्न र्सवकर्े िएमा, 

(र्) ववदेशी लगार्ी वा ववदेशी राष्ट्र वा कम्पर्ीबाट र्ेपाल तित्र 
सञ् चालर् वा तर्मानण हरु्े आयोजर्ा पररयोजर्ाको तर्म्ती उपयोग 
हरु् ेववदेशमा दतान िएको सवारीसाधर् िएमा।  

2०. अस्थायी दतानको लातग दरखास्त : (1) दफा १९ मा लेस्खएको कुर्ै अवस्थापरी कुर्ै 
सवारी पैठारी गरे् व्यस्क्त वा तर्जको अर्पुस्स्थततमा तर्जको र्स्जकको हकवालाले सो 
सवारी पैठारी गरे् व्यस्क्तको र्ाममा अस्थायी रूपमा दतान गर्न सो सवारीको िन्सार 
महसलु ततरेको तर्स्सा तथा अन्य सम्बस्न्धत कागजातसवहत तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको 
दस्तरु समेत संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दरखास्त ददंदा दरखास्तवालाले र्पेाली र्ागररकताको 
प्रमास्णत प्रतततलवप र जसको र्ाममा अस्थायी दतान गररर्े हो सो व्यस्क्तको हालसालै 
स्खस्चएको दईु प्रतत फोटो समेत संलग्र् गरेको हरु्पुरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) मा जरु्सकैु कुरा लस्खएको िएतापतर् ववदेशी राष्ट्र वा 
कम्पर्ीबाट संचालर् वा तर्मानण हरु्े आयोजर्ामा संचालर् गररर् े कुर्ै सवारीसाधर्को 
अस्थायी दतान प्रयोजर्मा र्ागररकताको प्रमाणपत्र पेश गर्ुनपरे्छैर्। 

2१. अस्थायी दतानको प्रमाणपत्र : (1) दफा २० बमोस्जम कुर्ै सवारी अस्थायी दतान 
गराउर्को लातग कसैको दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले सो सवारी दफा १९ 
बमोस्जम अस्थायी रूपमा दतान गरी अर्सु ची-४ बमोस्जमको ढाूँचामा अस्थायी दतानको 
प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। 

  (2) अस्थायी दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीमा राख् र्पुरे् र्म्बर प्लेटमा अस्थायी 
समेतको व्यहोरा जर्ाउर्पुरे्छ। 

  (3) अस्थायी दतानको प्रमाणपत्र एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा छ 
मवहर्ासम्म बहाल रहर्े गरी ददर् सवकर्ेछ। 

  (4) यस दफामा जरु्सकैु कुराले लेस्खएको िएतापतर् ववदेशी लगार्ी वा ववदेशी 
राष्ट्र वा कम्पर्ीद्बारा संचालर् वा तर्मानण हरु् े आयोजर्ा पररयोजर्ामा उपयोगहरु्े 
सवारीसाधर्को हकमा त्यस्तो आयोजर्ा पररयोजर्ाको काम सम्पन्न र्हञु् जेलसम्मका लातग 
अस्थायी अर्मुततपत्र प्रदार् गर्न सवकर्ेछ। 

  तर त्यस्ता सवारीसाधर्ले तोवकएबमोस्जमको दस्तरु बझुाउर्पुरे्छ। 
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2२. सवारी पयाउर्पुरे् : दफा १५ वा २० बमोस्जम कुर्ै सवारी दतान गर्न दफा ३७ 
बमोस्जम सवारी र्ामसारी गर्न दफा ३९ बमोस्जम सवारीको कुर्ै कुरा हेरफेर गर्नको 
लातग दरखास्त ददंदा त्यस्तो दरखास्त ददर्े व्यस्क्त, फमन वा कम्पर्ीले त्यसरी दतान, 
र्ामसारी वा कुर्ै कुरा हेरफेर गराउर् चाहेको सवारी समेत कायानलयमा दरखास्त साथ 
पयाउर्पुरे्छ। 

2३. सवारीको जाूँचबझुको लातग मापदण्ड तोक्र् सवकर् े : (1) कुर्ै सवारी चलाउर् सवकर् े
स्स्थततमा छ छैर् िने्न कुराको जाूँचबझु गरी यवकर् गर्न देहायका कुराहरूका सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारले समय समयमा आवश्यक मापदण्ड तर्धानरण गरी तोक्र् सक्र्ेछ। 

(क) सवारीको यास्न्त्रक स्स्थततको सम्बन्धमा, 
(ख) सवारीको लम्बाई, चौडाई, उचाई, बर्ौट वा स्वरूपको सम्बन्धमा, 
(ग) सवारीबाट हरु् सक्र्े प्रद षणको सम्बन्धमा, 
(र्) सवारीसाधर् चलाउर् सवकर्े अवतधको सम्बन्धमा। 

(2) कुर्ै सवारी चलाउर् सवकर्े स्स्थततमा छ वा छैर् िने्न कुराको जाूँचबझु गरी 
सक्षमताको प्रमाणपत्र ददंदा वा जाूँचपास गदान अतधकारप्राप्त अतधकारीले उपदफा (1) 
बमोस्जमको मापदण्डको अधीर्मा रही जाूँचबझु गर्ुनपरे्छ। 

(3) उपदफा (2) बमोस्जम जाूँचबझु गदान सवारी चलाउर् र्सवकर्े देस्खए सो 
कुराको आधार र कारण खलुाई सवारीधर्ीलाई अतधकारप्राप्त अतधकारीले तत्कालै तलस्खत 
जार्कारी ददर्पुरे्छ। 

2४. सवारी दतान गर्न इन्कार गर्न सवकर्े : (1) कुर्ै सवारी दतान गर्नका लातग दरखास्त परी 
सो सवारी दतान गरे् सम्बन्धमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले सो सवारीलाई दफा २३ मा 
तोवकएका मापदण्डका अधीर्मा रही जाूँचबझु गदान त्यस्तो सवारी चलाउर् सवकर् े
स्स्थततमा रहेको र्देस्खएमा त्यस्तो सवारी दतान गर्न इन्कार गर्न सक्र्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम कुर्ै सवारी दतान गर्न इन्कार गर्ुन परेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले सोको कारण र आधार खलुाई दरखास्तवालालाई तत्काल तलस्खत स चर्ा 
ददर्पुरे्छ। 

  (3) उपदफा (1) र (2) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् वातावरण 
प्रद षण, सवारीको चाप, सडकको स्स्थतत, सवारी आवागमर्मा परे् कदठर्ाइ वा यस्तै अन्य 
कारणले गदान सावनजतर्क वहतको लातग कुर्ै वकतसमको सवारीसाधर्को दफा १४ 
बमोस्जम गररर्े दतान रोक्का गर्न मर्ातसब देखेमा मन्त्रालयले कुर्ै वा सबै सवारी दतानको 
सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था कायानलयलाई त्यस्तो सवारीको दतान रोक्का गरे् आदेश ददर् 
सक्र्ेछ। 

2५. दतानको मान्यता : (1) यस ऐर्बमोस्जम कुर्ै अन्य प्रदेशमा दतान िएको सवारीसाधर् 
प्रदेश र्म्बर एकमा पतर् चलाउर् सवकर्ेछ। 
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  (2) उपदफा (1) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् अन्य प्रदेशमा दतान 
िएको सवारी लगातार छ मवहर्ािन्दा बढी समय प्रदेश र्म्बर एकमा चलाउर् 
पाइर्ेछैर्। त्यस्तो अवतधिन्दा बढी चलाउर्पुरे् िएमा यस ऐर्बमोस्जमको अतधकारप्राप्त  
अतधकारीबाट र्ामसारी दतान गर्ुनपरे्छ। 

   तर सरकारी, संस्थार्, कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारी र बाटो इजाजतपत्र 
िएको सावनजतर्क सवारीको हकमा यो बन्देज लाग  हरु्ेछैर्। 

2६. जार्कारी ददर्पुरे् : (1) अन्य प्रदेशमा दतान िएको सवारी प्रदेश र्म्बर एकतित्र प्रवेश 
गरेमा प्रवेश गरेको चौतबस र्ण्टातित्र सो सवारीको धर्ी वा चालकले प्रदेश प्रवेश गदानको 
प्रहरी चेकपोष्टमा त्यसको जार्कारी ददर्पुरे्छ र त्यस्तो जार्कारीको अतिलेख राखी 
सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयले अतर्वानय रूपमा सोको स चर्ा र्स्जकको यातायात व्यवस्था 
कायानलयलाई ददर्पुरे्छ। यातायात व्यवस्था कायानलयले यथासम्िव त्यस्तो स चर्ाको 
लगत आधतुर्क प्रववतधको माध्यमबाट राख् र्पुरे्छ। 

  (२) उपदफा (1) मा लेस्खएदेस्ख बाहेकको अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ। 

2७. सरुवा दतान : (1) अन्य प्रदेशमा दतान िएका सवारीसाधर् प्रदेश र्म्बर एकमा स्थायी 
रूपमा चलाउर् ुपरेमा त्यस्तो सवारीधर्ीले दतानको प्रमाणपत्र सवहत हालसालै स्खस्चएको 
दईु प्रतत पासपोटन साइजको फोटो र तोवकएबमोस्जमको दस्तरु समेत संलग्र् राखी 
तोवकएको ढाूँचामा अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष सरुवा दतानकोलातग तर्वेदर् ददर्पुरे्छ। 

   तर सम्बस्न्धत सवारीको उत्पादर् वषनबाट पन्रवषन म्याद र्ार्ेको 
सवारीलाई कुर्ै वकतसमले दतान गररर्ेछैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले मापदण्ड 
बमोस्जम त्यस्तो सवारीको जाूँचबझु गरी सरुवा दतान गर्न उपयकु्त देखेमा त्यस्तो सवारीको 
सरुवा दतान गरी सवारीधर्ीलाई दतानको प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। सरुवा दतान गर्न र्तमपर् े
देस्खएमा सोको आधार र कारण खलुाइ सवारीधर्ीलाई तत्काल अतधकारप्राप्त अतधकारीले 
तलस्खत जार्कारी ददर्पुरे्छ। 

2८. सवारीको लगत राख् र्पुरे् : अतधकारप्राप्त  अतधकारीले यस ऐर्बमोस्जम दतान िएको 
प्रत्येक सवारीधर्ीको र्ाम, ठेगार्ा, सवारी दतान िएको तमतत, दतान र्म्बर, सवारी 
तर्मानताको र्ाम, मोडेल, वषन, आयात तबल, इस्न्जर् र्म्बर, चेतसस र्म्बर, सवारीको 
वकतसम र वजर् इत्यादी समेत स्पष्ट रूपमा खपुर्े गरी दतान वकताबमा लेख् र् लगाइ 
सवारीको लगत अद्यावतधक राख् र्पुरे्छ। त्यस्तो दतान वकताबको सम्बस्न्धत पार्ामा 
सवारीधर्ीको फोटो टाूँसी सवारीधर्ी वा तर्जको वारेसको सवहछाप समेत गराइ राख् र् ु
परे्छ। 

२९. अर्मुतत र्तलइ ववदेशी सवारी चलाउर् र्हरु्े : ववदेशमा दतान िएको सवारी यस ऐर् र  
प्रचतलत कार् र्बमोस्जम अर्मुतत र्तलइ चलाउर् पाइर्ेछैर्। 
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3०. ववदेशी सवारी चलाउर् अर्मुतत ददर्े : (1) ववदेशमा दतान िएको सवारी प्रदेशतित्र 
चलाउर्े अर्मुतत मागेमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले तोवकएको दस्तरु तलई प्रचतलत 
कार् र्बमोस्जम बढीमा एक मवहर्ासम्मको लातग त्यस्तो सवारी चलाउर् अर्मुतत ददर् 
सक्र्ेछ। 

  तर त्यस्तो सवारीलाई र्ेपालतित्र सावनजतर्क यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् 
अर्मुतत ददइर्ेछैर्। 

  (2) ववदेशी सवारी संचालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

3१. दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण : (1) दफा १६ को उपदफा (4) बमोस्जम दतानको 
प्रमाणपत्रमा लेस्खएको म्याद र्ार्ेको तीर् मवहर्ातित्र दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण गराइ 
सक्र्पुरे्छ। 

  (2) सवारीधर्ी वा तर्जले खटाएको व्यस्क्तले उपदफा (1) बमोस्जम दतानको 
प्रमाणपत्र र्वीकरण गराउर्को लातग तोवकएको दस्तरु संलग्र् राखी दतानको प्रमाणपत्र 
सवहतको दरखास्त अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष पेश गर्ुनपरे्छ। 

   तर कुटर्ीततक सवुवधा प्राप्त अतधकारीको दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण गर्न 
कुर्ै दस्तरु लाग्र्ेछैर्। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम र्वीकरणको लातग दतानको प्रमाणपत्र सवहतको 
दरखास्त पेश हरु् आएमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले त्यस्तो दतानको प्रमाणपत्र अको एक 
वषनको लातग र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। 

  (4) उपदफा (1) बमोस्जमको म्याद र्ार्ेपतछ दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण 
गराउर् दरखास्त ददर्े सवारीधर्ीबाट र्वीकरण दस्तरुको अततररक्त सो म्याद र्ार्ेको एक 
वषनसम्म एकसय प्रततशत, दईु वषनसम्म दइुसय प्रततशत, तीर् वषनसम्म तीर्सय प्रततशत,  
चार वषनसम्म चारसय प्रततशत र पाूँच वषनका लातग पाूँचसय प्रततशत दस्तरु समेत तलई 
त्यस्तो दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। 

  (५) सावनजतर्क सवारीसाधर् र्वीकरण गदान बौवद्धक सम्पततको प्रयोग र संतगत 
रोयपटी सम्बन्धमा तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

3२. अतधकारप्राप्त अतधकारीले स चर्ा गर्नसक्र्े : दफा ३१ को उपदफा (1) बमोस्जमको 
म्यादतित्र दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण गर्न र्पयाएमा कुटर्ीततक सवुवधाप्राप्त सवारीको 
सम्बन्धमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले परराष्ट्र मन्त्रालय माफन त सम्बस्न्धत कुटर्ीततक 
तर्योग, कायानलय वा व्यस्क्तलाई त्यस्तो सवारीको दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण गर्न स चर्ा 
जारी गर्नसक्र्ेछ। 

3३. र्वीकरण सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : दफा ३1 को उपदफा (3) मा जरु्सकैु कुरा 
लेस्खएको िएतापतर् सरकारी सवारी, संस्थार्को सवारी, कुटर्ीततक सवुवधा प्राप्त सवारी र 
तर्जी सवारीको धर्ीले आफ्र्ो सवारीको दतानको प्रमाणपत्र पाूँच वषनसम्म एकै पटक 
र्वीकरण गराउर् चाहेमा पाूँच वषनसम्मको लातग लाग्र्े र्वीकरण दस्तरु एकमसु्ट संलग्र् 
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राखी दतानको प्रमाणपत्र पेश गरेमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले त्यस्तो दतानको प्रमाणपत्र 
पाूँच वषनसम्मको लातग एकै पटक र्वीकरण गर्न सक्र्ेछ त्यसरी पाूँच वषनको लातग एकै 
पटक र्वीकरण गरे् सवारीसाधर्मा लाग्र्े दस्तरुमा दश प्रततशत छुट ददइर्छे। 

  तर त्यसरी पाूँच वषनको एकै पटक र्वीकरण गदान सम्बस्न्धत सवारीको 
तोवकएबमोस्जमको आयकुो अवतध र्बढ्र् ेगरी र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। साथै दईुपाङ्ग्र ेसवारी 
(मोटरसाईकल, स्कुटर, मोपेड) साधर् र्वीकरण गदान दश वषनसम्मको एकैपटक 
र्वीकरण गर्न सवकर्ेछ। त्यसरी एकैपटक र्वीकरण गदान लाग्र्े दस्तरुको दश प्रततशत 
छुट ददइर्ेछ। 

3४. दतानको प्रमाणपत्र स्वताः रद्द हरु्े : (1) दफा ३१ को उपदफा (4) बमोस्जम तर्धानररत 
अवतधसम्म पतर् र्वीकरण र्गराएको दतानको प्रमाणपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र रद्द िएको सवारीको लगत दतान 
वकताबबाट कट्टा हरु्ेछ र त्यस्ता सवारीसाधर् चलाउर् पाइर्ेछैर्। 

(3) उपदफा (2) बमोस्जम दतान वकताबबाट लगत कट्टा िइसकेको दतानको 
प्रमाणपत्र र्वीकरण गररर्ेछैर्। 

3५. परु्ाः दतान हरु् सक्र्े : दफा ३४ बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र रद्द िई लगत कट्टा िएको 
सवारी परु्ाः दतानको लातग पयाएमा दफा ३१ बमोस्जम तलर् बाूँकी र्वीकरण दस्तरु तथा 
थप दस्तरुको अततररक्त जतत वषनपतछ दतानको लातग पयाएको हो त्यती वषनको लातग दफा 
३१ को उपदफा (4) बमोस्जमको थप दस्तरुको दोब्बर जररवार्ा समेत तलई त्यस्तो 
सवारी दफा १६ बमोस्जम दतान गरी सवारीधर्ीलाई अको दतानको प्रमाणपत्र ददर् ुपरे्छ र 
त्यसरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पतछ सवारी चलाउर् सवकर्ेछ। 

3६. सवारीधर्ीको ठेगार्ा बदतलएमा स चर्ा गर्ुनपरे् : (1) यस ऐर्बमोस्जम दतान िएको कुर् ै
सवारीको धर्ीको स्थायी ठेगार्ा बददलएमा एक मवहर्ातित्र दतानको प्रमाणपत्र समेत 
संलग्र् राखी सो कुराको स चर्ा अतधकारप्राप्त अतधकारीलाई ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको स चर्ा प्राप्त िएपतछ अतधकारप्राप्त  अतधकारीले 
दतानको प्रमाणपत्रमा र्याूँ ठेगार्ा जर्ाई दतान वकताबमा समेत सच्याउर् ुपरे्छ। 

3७. सवारीको र्ामसारी : (1) यस ऐर्बमोस्जम दतान िएको सवारीको धर्ीले आफ्र्ो सवारी 
अरू कसैलाई दार् बकस ददई वा तबक्री गरी वा अन्य कुर्ै वकतसमले स्वातमत्व 
हस्तान्तरण गरेमा दईु मवहर्ातित्र सो सवारीको र्ामसारीको लातग दतानको प्रमाणपत्र र 
सवारीसाधर्को कर ततरेको प्रमाण समेत संलग्र् राखी तोवकएको ढाूँचामा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) कुर्ै सवारीधर्ी अशक्त िई कायानलयमा उपस्स्थत हरु् र्सक्र्े िएमा वा 
कार् र्बमोस्जम अदालत वा न्यावयक तर्कायको आदेशमा करागारमा बन्दी िएमा त्यस्तो 
सवारीधर्ीको र्स्जकको हकवालाले सवारी र्ामसारी वा हस्तान्तरणका लातग दरखास्त 
ददर्सक्र्ेछ। 
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  (3) उपदफा (2) बमोस्जम दरखास्त प्राप्त िएमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले 
कस्म्तमा पाूँचौ तहको कमनचारी खटाई सम्बस्न्धत सवारीधर्ी िएको स्थार्मा गई 
दरखास्तको व्यहोरा हो, होइर् यवकर् गर्न सवारीधर्ीलाई कुर् ैदईुजर्ा साक्षीको रोहवरमा 
सवहछाप गराई सोको प्रततवेदर् प्राप्त गरे्छ। 

  (4) उपदफा (3) बमोस्जमको प्रततवेदर् प्राप्त िएपतछ प्राप्त प्रततवेदर् समेतको 
आधारमा तलई अतधकारप्राप्त अतधकारीले उपदफा (2) को दरखास्त बमोस्जमको र्ामसारी 
गरी ददर्सक्र्ेछ। 

  (५) ववदेशमा रहेको कुर्ै र्ेपाली र्ागररकले आफ्र्ो सवारीसाधर् अन्य कसैको 
र्ाममा र्ामसारी गर्न चाहेमा सम्बस्न्धत देशको र्ेपाली राजद तावास, वास्णज्य द तावासबाट 
प्रमास्णत रीतप वनकको वारेशर्ामा प्राप्त िएमा र त्यस्तो वारेशर्ामा उस्चत देस्खएमा 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले त्यस्तो सवारीसाधर् र्ामसारी गरी ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो 
र्ामसारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (६) सवारीधर्ीको मतृ्य ुिई जसको र्ाममा स्वातमत्व हस्तान्तरण हरु्पुरे् हो सो 
हकवालाले सवारीधर्ीको मतृ्य ुिएको तमततले र्व्वे ददर्तित्र सवारीधर्ीको मतृ्य ुिएको 
प्रमाणपत्र, दतानको प्रमाणपत्र र सवारीसाधर्को कर ततरेको तर्स्सा तथा आफ  सबैिन्दा 
र्स्जकको हकवाला हो िने्न समेतको प्रमाण संलग्र् राखी त्यस्तो सवारी आफ्र्ो र्ाममा 
र्ामसारी गराउर् तोवकएको ढाूँचामा अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर् ुपरे्छ। 

  (७) उपदफा (1) वा (2) बमोस्जम र्ामसारीको लातग दरखास्त परेमा 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले आवश्यक जाूँचबझु गरी तोवकएको दस्तरु तलई दतानको 
प्रमाणपत्रमा र्ामसारीको व्यहोरा जर्ाई र्ामसारी गरी ददर्पुरे्छ। 

  (८) उपदफा (2) बमोस्जमको र्ामसारीको लातग एकिन्दा बढी हकवालाको 
दरखास्त परेमा ती सबै हकबालाको र्ाममा त्यस्तो सवारी संयकु्तरूपमा दतान गरी 
र्ामसारी गर्ुनपरे्छ। 

(९) संयकु्त र्ामसारीका सम्बन्धमा कुर्ै वववाद परे प्राप्त प्रमाण र सम्बस्न्धत 
स्थार्ीय तहको तसफाररस समेतको आधारमा सो वववादको तर्रूपण गरे् अतधकार 
अतधकारप्राप्त अतधकारीको हरु्ेछ र अतधकारप्राप्त  अतधकारीले गरेको तर्णनयमा स्चत र्बझेु 
सम्बस्न्धत पक्षले क्षेत्रातधकार िएको अदालतमा उजरु गर्नसक्र्ेछ। 

  (१०) उपदफा (6) बमोस्जम कुर्ै सवारीको र्ामसारी िएमा सो बमोस्जम 
स्वातमत्व हस्तान्तरण िई र्ामसारी िएको व्यहोरा दतान वकताबमा जर्ाउर्पुरे्छ। 

  (११) यस दफाबमोस्जम कुर्ै सवारीको र्ामसारी गरे् सन्दिनमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले जाूँचबझु गदान सो सवारीमा हक बेहक सम्बन्धी कुर्ै मदु्दा परेको देस्खएमा 
त्यस्तो मदु्दाको अस्न्तम वकर्ारा र्िएसम्म त्यस्तो सवारी कसैको र्ाममा र्ामसारी गर्ुन 
हुूँदैर्। 

  (12) सवारी र्ामसारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 
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3८. दतान पररवतनर् गर्न र्हरु्े : यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् 
मालवाहक सवारीको रूपमा दतान िई दतानको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई यात्रवुाहक 
सवारीमा दतान पररवनतर् गरी प्रमाणपत्र ददइर्ेछैर्। 

३९. स्वीकृतत र्तलई हेरफेर गर्न र्हरु्े : (1) सवारीधर्ीले अतधकारप्राप्त अतधकारीको स्वीकृतत 
र्तलई रङ्ग, सीट संख्या, स्वरूप, इस्न्जर् वा चेतससमा पररवनतर् वा हेरफेर गर्न पाउर् े
छैर्। 

  तर सवारीमा सामान्य पाटन-प जान पररवतनर् गर्न िर्े कुर्ै बाधा परु् याएको मातर्र् े
छैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम हेरफेर गर्ुन परी स्वीकृतत मागेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले आवश्यक जाूँचबझु गरी त्यस्तो हेरफेर गर्ुनपरे् कारण मर्ातसब देखेमा हेरफेर 
गरे् स्वीकृतत ददर्पुरे्छ। 

   तर सवारी तर्मानता कम्पर्ीले सवारीको बर्ोट सम्बन्धमा तर्धानरण गरेको 
ववस्ततृ वववरण (स्पेतसवफकेशर्) मा पररवनतर् गरे् गरी स्वीकृतत ददइर्ेछैर्। 

  (३) उपदफा (2) बमोस्जम हेरफेरको लातग स्वीकृतत ददंदा सवारी दतान गदान 
लाग्र्े दस्तरुको पचास प्रततशत दस्तरु तलइर्ेछ। 

4०. दतानको प्रमाणपत्र स्थतगत गर्न सक्र् े: (1) अतधकारप्राप्त अतधकारीले देहायको अवस्थामा 
कुर्ै सवारीको दतानको प्रमाणपत्र देहायबमोस्जमको अवतधसम्मको लातग स्थतगत गरे् गरी 
आदेश ददर् सक्र्ेछ। 

(क) सवारीको अवस्था खराब िई सो चलाउूँदा सवनसाधारणको जीउ वा 
सम्पस्त्तमा हातर् र्ोक्सार्ी हरु्े देस्खएमा सो सवारी सन्तोषप्रद रूपमा 
ममनत र्गरेसम्मको अवतधको लातग। 

(ख) सवारीधर्ीले यस ऐर्बमोस्जम प रा गर्ुनपरे् कुर्ै शतन प रा र्गरी वा 
यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमको पररतधतित्र रही 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले ददएको आदेशको उपलङ्घर् गरी सवारी 
चलाएमा बढीमा छ मवहर्ासम्मको लातग। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र स्थतगत गरे् गरी सवारीधर्ीलाई 
आदेश ददंदा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले सोको कारण समेत स्पष्टरूपमा खलुाएको हरु् ु
परे्छ र स्थतगत गर्ुनको कारण सवारीधर्ीलाई जार्कारी ददर्पुरे्छ। 

(3) उपदफा (1) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र स्थतगत गरेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले त्यसको जार्कारी सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयलाई समेत ददर्पुरे्छ र प्रहरी 
कायानलयले त्यस्तो जार्कारीको अतिलेख राख् र्पुरे्छ। 

(4) उपदफा (1) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र स्थतगत गरेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले आदेश ददएको तमततले सात ददर्तित्र सवारीधर्ीले दतानको प्रमाणपत्र 
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अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष बझुाउर् ुपरे्छ र र्बझुाएमा यस ऐर्बमोस्जम अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ। 

(5) अतधकारप्राप्त  अतधकारीले दतानको प्रमाणपत्रको स्थगर् अवतध समाप्त िएपतछ 
उपदफा (4) बमोस्जम सवारीधर्ीले बझुाएको दतानको प्रमाणपत्र तर्जलाई र्ै तत्काल 
वफतान गर्ुनपरे्छ। 

(6) उपदफा (5) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्र सवारीधर्ीलाई वफतान ददंदा 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले सो दतानको प्रमाणपत्रमा स्थतगत िएको अवतध र सोको कारण 
समेत स्पष्ट जर्ाई सो कुराको अतिलेख दतान वकताबमा समेत जर्ाउर् लगाउर् ुपरे्छ। 

4१. दतानको प्रमाणपत्र खारेज गरे् : (1) यस ऐर्बमोस्जम दतान िएको कुर् ै सवारी कुर्ै 
वकतसमले र्ातसएमा वा चपर् र्सक्र्े गरी ववतग्रएमा वा सधैंको लातग र्ेपाल बावहर 
लतगएमा वा सो सवारी संचालर् गर्न सक्र्े तोकेको अवतध प रा िई पत्र ु गररएमा 
सवारीधर्ीले पैंतीस ददर्तित्र दतानको प्रमाणपत्र संलग्र् राखी त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा 
गर्न अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष तोवकएको ढाूँचामा दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

तर परुातास्त्वक दृवष्टकोणले महत्वप णन सवारी वा त्यस्तो सवारीको कुर्ै पाटनप जान 
र्ेपालबावहर लार् ुपरेमा सवारीधर्ीले अतधकारप्राप्त अतधकारीको प वन स्वीकृतत तलर्पुरे्छ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले 
आवश्यक जाूँचबझु गरी व्यहोरा साूँचो देखेमा त्यस्तो दतानको प्रमाणपत्र खारेज गरी सोको 
व्यहोरा दतान वकताबमा जर्ाई त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गर्ुनपरे्छ र त्यस्तो लगत 
कट्टाको जार्कारी सवारीधर्ीलाई ददर्पुरे्छ। 

(3) दतान प्रमाणपत्र खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

4२. सवारी कर तथा र्वीकरण दस्तरु तमन्हा ददर्े: यस ऐर्बमोस्जम दतान िएको कुर्ै सवारी 
कुर्ै कारणबाट जफत िई वा दरु्नटर्ामा परी वा अन्य कुर्ै कारणबाट तबग्री एक 
वषनिन्दा बढी अवतधसम्मका लातग चपर् वा चलाउर् र्सवकर्े िएमा सवारीधर्ीले सो 
व्यहोरा खलुाई दतानको प्रमाणपत्रको साथ त्यस्तो कुराको प्रमाण पेश गरेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले त्यस्तो सवारीको दतानको प्रमाणपत्र स्खची सो सवारी चलाउर् र्सवकर् े
अवतधसम्मको लातग सो सवारीको धर्ीले ततर्ुनपरे् र्वीकरण दस्तरु तमर्ाहा ददर् सक्र्ेछ। 
र त्यस्तो सवारीसाधर्मा लाग्र्े वावषनक करमा समेत तीस प्रततशत छुट ददर् सवकर्ेछ। 

4३. दतानको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप ददर्े : (1) दतानको प्रमाणपत्र हराएमा, च्याततएमा, झतु्रो 
िई र्बसु्झर्े िएमा वा अन्य कुर्ै कारणबाट र्ातसएमा सो िए गरेको तमततले पैंतीस 
ददर्तित्र सवारीधर्ीले अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको दस्तरु 
संलग्र् राखी दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम परेको दरखास्त उपर आवश्यक छार्तबर् गदान 
व्यहोरा उस्चत देखेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले सवारीधर्ीलाई त्यस्तो दतानको 
प्रमाणपत्रको प्रतततलवप ददर्पुरे्छ। 
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  (३) उपदफा (२) बमोस्जम दतानको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप जारी गरेको स चर्ा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयलाई ददर्ेछ। 

4४. वववरण पेश गर्ुनपरे् : (1) ववदेशबाट सवारी पैठारी गरे् वा स्वदेशमा उत्पादर् गरे् फमन, 
कम्पर्ी वा एजेण्टले आफ ले पैठारी गरेको वा उत्पादर् गरेको प्रत्येक सवारीको मोडेल, 
इस्न्जर् र्म्बर, चेतसस र्म्बर तथा त्यस्तो सवारीको वकतसम र तर्मानताको र्ाम समेत 
उपलेख गरी त्यस्तो सवारीहरू मध्ये कुर् सवारी कवहले उत्पादर् गरेको वा कसलाई 
तबक्री गरेको, आफ ले पैठारी र उत्पादर् गरी बाूँकी रहेको सवारी मध्ये कतत सवारी 
मौज्दात रहेको छ िने्नसमेत खलुाई प्रत्येक मवहर्ा अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष वववरण 
पेश गर्ुनपरे्छ। 

  (2) अतधकारप्राप्त अतधकारीले ववदेशबाट सवारी पैठारी गदान वा उत्पादर् गरी 
तबक्री ववतरण गरे् फमन, कम्पर्ी, वा एजेन्टबाट उपदफा (1) मा लेस्खएको 
वववरणहरूको अततररक्त सवारी पैठारी तथा तबक्री ववतरण सम्बन्धी अन्य कुर्ै आवश्यक 
वववरण तथा कागजात माग्र् सक्र्ेछ। त्यसरी मातगएको वववरण तथा कागजात तरुुन्त 
उपलब्ध गराउर्े कतनव्य त्यस्तो फमन, कम्पर्ी वा एजेन्टको हरु्ेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

चालक अर्मुततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
 

4५. सवारी चलाउर् र्हरु्े : कुर्ै पतर् व्यस्क्तले चालक अर्मुततपत्र प्राप्त र्गरी कुर्ै पतर् 
वकतसमको सवारी चलाउर् हुूँदैर्। 

4६. सवारी चलाउर् ददर् र्हरु्े : कसैले आफ्र्ो स्वातमत्व वा आफ्र्ो स्जम्मामा रहेको कुर् ै
सवारी चालक अर्मुततपत्र प्राप्त र्गरेको कुर्ै व्यस्क्तलाई चलाउर् ददर्हुुूँदैर्। 

4७. चालकको लातग अयोग्यता : देहायको व्यस्क्त चालक अर्मुततपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मातर्र् े
छ । 

   (क) ठ लो सवारीको तर्तमत्त एक्काईस वषन उमेर प रा र्िएको व्यस्क्त, 
(ख) मझौला सार्ो सवारीको तर्तमत्त अठार वषन उमेर प रा र्िएको 

व्यस्क्त, 
  तर मोटर साइकल तथा त्यस्तै अन्य सार्ो दइुपाङ्ग्र े

सवारीको तर्तमत्त सोह्रवषन उमेर पगेुको व्यस्क्तले चालक 
अर्मुततपत्र प्राप्त गर्न सक्र्ेछ, 

(ग) छारे रोग िएको वा मार्तसक सन्तलुर् गमुाएको वा एकाएक 
ररङ्गटा लाग्र्े वा म छान परे् हरु्े वकतसमको रोग िएको व्यस्क्त, 

(र्) आूँखाको देख्न ेशस्क्त कमजोर िई चश्मा प्रयोग गदान पतर् सामान्य 
तवरले देख्न ेशस्क्त ठीक र्िएको व्यस्क्त, 
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(ङ) साधारण ध्वतर् सङ्केत, आवाज सनु्न सक्र्े क्षमता गमुाएको ब्यस्क्त 
साथै एउटा वा दवैु आूँखा र्देख् र्े व्यस्क्त वा, 

(च) रातो, हररयो, पहेलो इत्यादी रङहरू तरुुन्त छुट् याउर् र्सक्र् े
दृवष्टदोष िएको व्यस्क्त, 

(छ) एउटा वा दवैु आूँखा र्देस्खर्े व्यस्क्त, 
(ज) रतन्धो िएको व्यस्क्त, वा  

(झ) हात खटु्टा शस्क्तहीर् िै काम ददर् र्सक्र्े िएको व्यस्क्त, 
  तर अपाङ्गता िएको व्यस्क्तको तर्तमत्त खास वकतसमले 

बर्ेको सवारीको लातग यो खण्डको बन्देज लाग  हरु्ेछैर्। 

(ञ) यस दफामा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् शारीररक आपाङ्गता 
िएको व्यस्क्तको सन्दिनमा र्ेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त 
ववशेषज्ञ स्चवकत्सकले सवारी चलाउर् योग्य छ िर्ी तसफाररस 
गरेको व्यस्क्त चालकको लातग योग्य मातर्र्ेछ। 

4८. चालक अर्मुततपत्रको लातग दरखास्त : (1) दफा ४७ बमोस्जमको अयोग्यता र्िएको 
ब्यस्क्तले कुर्ै सवारी चलाउर् चालक अर्मुततपत्र तलर् चाहेमा तोवकएको ढाूँचामा 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्तसाथ दरखास्तवालाले चालक 
अर्मुततपत्रको लातग तोवकएको दस्तरु, र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रतततलवप, 
हालसालै स्खस्चएको दईुप्रतत फोटो, र्ेपाल सरकारद्बारा मान्यता प्राप्त स्चवकत्सकले तर्जको 
स्वास््य परीक्षण गररददएको तर्रोतगताको प्रमाणपत्र र तर्जले चलाउर् चाहेको सवारीको 
सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त प्रस्शक्षण केन्रले ददएको प्रमाणपत्रको प्रतततलवपसमेत संलग्र् 
गर्ुनपरे्छ। तर दईुपाङ्ग्र ेसवारीसाधर्को हकमा मान्यता प्राप्त प्रस्शक्षण केन्रको प्रमाणपत्र 
आवस्यक परे्छैर्। 

  (3) ड्राइतिङ्ग प्रस्शक्षण केन्रले प्रदार् गरे् प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

49. दरखास्तवालाको परीक्षण : (1) दफा ४८ बमोस्जम दरखास्त परेपतछ दरखास्तवाला 
त्यस्तो सवारी चलाउर् समथन छ,छैर् र तर्जलाई सवारी सम्बन्धी ऐर्, कार् र् तथा 
ट्रावफक सङ् केत सम्बन्धी सामान्य ज्ञार् छ,छैर् िने्न कुराको यवकर् गर्न परीक्षा तलर् ु
परे्छ। त्यसरी तलइर्े परीक्षाको ववषय यस ऐर्बमोस्जमको परीक्षा सतमततले तोवकददए 
बमोस्जम हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम तलइएको परीक्षामा असफल हरु्े दरखास्तवालाले 
तोवकएबमोस्जम परु्ाः दरखारस्त ददर् पाउर्ेछ। 
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5०. चालक अर्मुततपत्र ददर् े : (1) दफा ४९ बमोस्जम परीक्षा तलई सफल िएका 
दरखास्तवालालाई अतधकारप्राप्त अतधकारीले अर्सु ची-५ बमोस्जमको ढाूँचामा चालक 
अर्मुततपत्र ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम अर्मुततपत्र ददंदा सो अर्मुततपत्रमा ठ लो, मझौला, 
सार्ो वा ती मध्ये कुर्ै वा सबै सवारी चलाउर् ददइएको हो िने्न कुरा स्पष्ट रूपमा 
जर्ाउर्पुरे्छ। चालक अर्मुततपत्र सरुुमा एकवषनको लातग परीक्षणकालमा रहर्ेगरी 
ददईर्ेछ। 

  (3) तर्जी तथा सावनजतर्क सवारी चलाउर्े चालकलाई ददइर्े चालक अर्मुततपत्र 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

5१. ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अर्मुततपत्रको मान्यता : (1) कसैले ववदेशी राष्ट्रबाट 
चालक अर्मुततपत्र प्राप्त गरेको रहेछ िर्े सो अर्मुततपत्रमा लेस्खएको सवारी चलाउर्े 
व्यस्क्तले दफा ४८ बमोस्जम दरखास्त ददएमा प्रयोगत्मक परीक्षा तलंदा सफल 
दरखास्तवालालाई अतधकारप्राप्त अतधकारीले चालक अर्मुततपत्र ददर्पुरे्छ। 

  (2) ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अर्मुततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

5२. अन्तरानवष्ट्रय चालक अर्मुततपत्र स्वताः मान्य हरु्े :(1) अन्तरानवष्ट्रय चालक अर्मुततपत्र प्राप्त 
गरेको व्यस्क्तले सो अर्मुततपत्रमा लेस्खएको सवारीहरू र्ेपालिर चलाउर् पाउर्ेछ। 

  (2) अन्तरानवष्ट्रय चालक अर्मुततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ। 

5३. चालक अर्मुततपत्रको बैधता : (1) दफा ५० बमोस्जम चालक अर्मुततपत्र प्राप्त गरे् 
व्यस्क्तले सो अर्मुततपत्रमा लेस्खएका सवारीहरू मात्र चलाउर् पाउर्ेछ। 

  (२) चालक अर्मुततपत्र ददइएको तमततले पाूँच वषनसम्म बहाल रहर्ेछ। 

  (3) चालक अर्मुततपत्र प्रदार् गरे्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ। 

5४. चालक अर्मुततपत्रमा अरू सवारी समावेश गरे् : (1) कुर्ै चालकले आफ ले पाएको 
चालक अर्मुततपत्रमा लेस्खएका सवारीका अततररक्त अन्य कुर्ै सवारी समावेश गराउर् 
चाहेमा समावेश गराउर् चाहेको सवारीको वकतसम खलुाई तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको 
दस्तरु संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दरखास्त परेमा परीक्षा सतमततले चालक 
अर्मुततपत्रमा समावेश गराउर् चाहेको सवारी चालकले चलाउर् सक्छ, सकै्तर् िन्न े
कुराको यवकर् गर्न यस ऐर्बमोस्जम तर्जको प्रयोगात्मक परीक्षा मात्र तलए पगु्र्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम परीक्षा तलंदा सफल िएमा चालकको अर्मुततपत्रमा 
तर्जले समावेश गराउर् चाहेको सवारी समावेश गरी अतधकारप्राप्त अतधकारीले र्याूँ 
चालक अर्मुततपत्र ददर्पुरे्छ। 
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5५. चालक अर्मुततपत्रको र्वीकरण : (1) दफा ५३ को उपदफा (१) बमोस्जम चालक 
अर्मुततपत्रमा लेस्खएको म्याद र्ार्ेको तीर् मवहर्ातित्र त्यस्तो चालक अर्मुततपत्र 
र्वीकरण गराई सक्र्पुरे्छ। 

  (2) चालकले उपदफा (1) बमोस्जमको म्यादतित्र चालक अर्मुततपत्र र्वीकरण 
गराउर्को लातग तोवकएको दस्तरु संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष पेश 
गर्ुनपरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम र्वीकरणको लातग चालक अर्मुततपत्र पेश हरु् 
आएमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले त्यस्तो चालक अर्मुततपत्र अको पाूँच वषनसम्मको लातग 
र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। 

  (4) उपदफा (१) बमोस्जम म्याद र्ार्ी चालक अर्मुततपत्र र्वीकरण गराउर् 
आउर्े चालकबाट र्वीकरण दस्तरुको अततररक्त सो म्याद र्ार्ेको एक वषनसम्म एकसय 
प्रततशत, दईु वषनसम्मको लातग दईु सय प्रततशत, तीर् वषनसम्मको लातग तीर् सय 
प्रततशत, चार वषनको लातग चार सय प्रततशत र पाूँच वषनको लातग पाूँच सय प्रततशत थप 
दस्तरु तलई चालक अर्मुततपत्र र्वीकरण गर्न सवकर्ेछ। 

5६. चालक अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्े : (1) दफा ५५ को उपदफा (4) बमोस्जम तर्धानररत 
अवतधसम्म पतर् र्वीकरण र्गररएको चालक अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम रद्द िएको चालक अर्मुततपत्रको लगत दतान 
वकताबबाट कट्टा गररर्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम दतान वकताबबाट लगत कट्टा िइसकेको चालक 
अर्मुततपत्र र्वीकरण गररर्ेछैर्। 

  (4) यस दफामा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् चालक अर्मुततपत्र रद्द 
िएको सवारी चालकले दफा ५० बमोस्जमको र्याूँ अर्मुततपत्र तलर् िर् े कुर्ै बाधा 
परे्छैर्। 

5७. र्वीकरण गराउूँदा तर्रोतगताको प्रमाणपत्र पेश गर्ुनपरे् : सवारी चलाउर्े चालकले चालक 
अर्मुततपत्र र्वीकरण गराउूँदा मान्यता प्राप्त स्वीकृत स्चवकत्सकले ददएको तर्रोतगताको 
प्रमाणपत्र समेत अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष पेश गर्ुनपरे्छ। 

5८. चालकको ठेगार्ा बदतलएमा स चर्ा गर्ुनपरे् : (1) चालकको स्थायी ठेगार्ा बदतलएमा 
एक मवहर्ातित्र सो कुराको स चर्ा अतधकारप्राप्त अतधकारीलाई ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको स चर्ा प्राप्त िएपतछ अतधकारप्राप्त अतधकारीले 
साववकको ठेगार्ा वदर गरी चालकको र्याूँ ठेगार्ा दतान वकताबमा जर्ाउर् लगाउर् ु
परे्छ। 

५९. चालक अर्मुततपत्र तर्लम्बर् गर्न सवकर्े : यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम 
बमोस्जम चालकले पालर् गर्ुनपरे् शतनहरू उपलङ् र्र् गरेको प्रमास्णत िएमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले त्यस्तो चालकको चालक अर्मुततपत्र तोवकएबमोस्जम तर्लम्बर् गर्न सक्र्ेछ। 
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6०. चालक अर्मुततपत्र खारेज गर्न सक्र्े : (1) कुर्ै चालकमा दफा ४७ मा लेस्खएको कुर् ै
अयोग्यता िएको प्रमास्णत िएमा वा झठुा वववरण पेश गरी सवारी चालक अर्मुततपत्र 
तलएको पाईएमा अतधकारप्राप्त अतधकाले त्यस्तो चालकको चालक अर्मुततपत्र खारेज गरी 
सो अर्मुततपत्र वफतान बझुाउर् चालकलाई आदेश ददर् सक्र्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको आदेश प्राप्त िएको तमततले पन्र ददर्तित्र 
चालकले आफ्र्ो अर्मुततपत्र अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष वफतान बझुाउर्पुरे्छ। 

6१. चालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवप ददर्े : (1) चालक अर्मुततपत्र हराएमा, च्याततएमा, झतु्रो 
िई र्बसु्झर्े िएमा वा कुर्ै कारणबाट र्ातसएमा सात ददर्तित्र चालकले सम्बस्न्धत 
अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष चालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवपका लातग तोवकएको ढाूँचामा 
तोवकएको दस्तरु समेत राखी दरखास्त ददर्पुरे्छ । 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको परेको दरखास्तउपर आवश्यक छार्तबर् गरी 
व्यहोरा ठीक देखेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले चालकलाई चालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवप 
ददर्ेछ। 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम चालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवप जारी गरेको स चर्ा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयलाई ददर्ेछ। 

 

पररच्छेद-५ 

पररचालक अर्मुततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
 

6२. अर्मुततपत्र र्तलई पररचालकको काम गर्न र्हरु् े : कुर् ै पतर् व्यस्क्तले पररचालक 
अर्मुततपत्र प्राप्त र्गरी कुर्ै पतर् सावनजतर्क सवारीमा पररचालकको काम गर्ुनहदैुर्। 

6३. पररचालकको काम लगाउर् र्हरु्े :(1) पररचालक अर्मुततपत्र प्राप्त र्गरेको कुर्ै पतर् 
व्यस्क्तलाई सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा व्यवस्थापकले पररचालकको काममा लगाउर् 
हुूँदैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम पररचालक अर्मुततपत्र र्तलई पररचालकको काम 
गरेको पाइए तर्रीक्षण अतधकृत वा ट्रावफक प्रहरीले पवहलो पटकको हकमा सचेत गराउर्े 
र परु्ाः त्यस्तो पाइएमा त्यस्तो सवारीबाट हटाई सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकलाई यस 
ऐर्बमोस्जम जररवार्ा हरु्ेछ। 

6४. पररचालकको लातग अयोग्यता : देहायको व्यस्क्त पररचालक अर्मुततपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य 
हरु्ेछ। 

   (क) अठार वषन र्पगेुको, 
   (ख) साधारण लेखपढ गर्न र्जाने्न, 
   (ग) तर्रोतगताको प्रमाणपत्र पेश गर्न र्सक्र्े। 

6५. पररचालक अर्मुततपत्रको लातग दरखास्त ददर्े : (1) दफा ६४ बमोस्जमको अयोग्यता 
र्िएको व्यस्क्तले कुर्ै सावनजतर्क सवारीमा पररचालकको काम गर्नको लातग पररचालक 
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अर्मुततपत्र तलर् चाहेमा तोवकएको ढाूँचामा स्थार्ीय तहको कायानलयमा तर्वेदर् ददर् ु
परे्छ र त्यस्तो दरखास्त साथ स्थार्ीय तहको सिा वा कायनपातलकाबाट स्वीकृत गरे 
बमोस्जम लाग्र्े दस्तरु बझुाउर् ुपरे्छ। त्यस्तो स्थार्ीय तहको सिा वा कायनपातलकाबाट 
दस्तरु स्वीकृत र्िएको िए रु. तीर्सय दस्तरु बझुाउर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त साथ दरखास्तवालाले पररचालक 
अर्मुततपत्रका लातग तोवकएको दस्तरु हालसालै स्खस्चएको आफ्र्ो दईुप्रतत पासपोटन 
साइजको फोटो, र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमास्णत प्रतततलवप र र्ेपाल सरकारद्बारा 
मान्यता प्राप्त स्चवकत्सकद्बारा ददइएको तर्रोतगताको प्रमाणपत्र समेत संलग्र् गर्ुनपरे्छ। 

6६. पररचालक अर्तुमततपत्र ददर्े : (1) दफा ६४ बमोस्जमको योग्यता िएको व्यस्क्तले 
पररचालकको लातग दरखास्त ददएमा सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहको कायानलयले आवश्यक 
जाूँचबझु गरी दरखास्तसाथ संलग्र् व्यहोरा साूँचो देस्खएमा दरखास्तवालालाई सम्बस्न्धत 
स्थार्ीय तहले तोवकएबमोस्जमको ढाूँचामा पररचालक अर्मुततपत्र ददर् ु परे्छ र त्यस्को 
जार्कारी सम्बस्न्धत यातायात व्यवस्था कायानलयमा  र र्स्जकको ट्रावफक प्रहरी कायानलय 
वा प्रहरी कायानलयमा ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम ददइएको पररचालक अर्मुततपत्र सो ददइएको तमततले 
पाूँचवषन सम्म बहाल रहर्ेछ। 

  (3) पररचालक अर्मुततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

6७. पररचालक अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्े : (1) यस ऐर् वा तर्यम बमोस्जम तर्धानररत 
अवतधसम्म पतर् र्वीकरण र्गरेमा पररचालक अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ। 

   तर तर्जले र्याूँ पररचालक अर्मुततपत्रको लातग दरखास्त ददर् यो दफाले 
कुर्ै बाधा पारे्छैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम रद्द िएको पररचालक अर्मुततपत्रको लगत स्थार्ीय 
तहले दतान वकताबबाट कट्टा गरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम दतान वकताबबाट लगत कट्टा िइसकेको पररचालक 
अर्मुततपत्र र्वीकरण गररर्ेछैर्। 

६८. पररचालकको ठेगार्ा बदतलएमा स चर्ा गर्ुनपरे् : (1) पररचालकको स्थायी ठेगार्ा 
बदतलएमा एक मवहर्ातित्र सो कुराको स चर्ा अर्मुतत ददर्े कायानलयलाई ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको स चर्ा प्राप्त िएपतछ सम्बस्न्धत कायानलयले 
पररचालकको र्याूँ ठेगार्ा समेत दतान वकताबमा जर्ाउर् लगाउर् ुपरे्छ। 

६९. पररचालक अर्मुततपत्र तर्लम्बर् गर्न सवकर्े : यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम 
बमोस्जम पररचालकले पालर्ा गर्ुनपरे् आवश्यक शतनहरू पाूँच पटकिन्दा बढी उपलङ् र्र् 
गरेको प्रमास्णत िएमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले त्यस्तो पररचालक अर्मुततपत्र छ 
मवहर्ासम्मको लातग तर्लम्बर् गर्न सक्र्ेछ। 



23 
 

7०. पररचालक अर्मुततपत्र खारेज गर्न सवकर्े : दफा ६४ मा लेस्खएको कुर्ै अयोग्य 
पररचालक िएको प्रमास्णत िएमा सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहले त्यस्तो पररचालकको 
पररचालक अर्मुततपत्र खारेज गर्न सक्र्ेछ र सोको जार्कारी सम्बस्न्धत यातायात 
व्यवस्था कायानलयमा ददर्पुरे्छ। 

7१. पररचालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवप ददर्े : (1) पररचालक अर्मुततपत्र हराएमा वा अन्य 
कुर्ै कारणबाट र्ातसएमा सात ददर्तित्र पररचालकले सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहको कायानलय 
समक्ष पररचालक अर्मुततपत्रको प्रतततलवपको लातग तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको दस्तरु 
समेत राखी दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त उपर आवश्यक छार्तबर् गरी व्यहोरा 
ठीक देखेमा सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहको कायानलयले पररचालकलाई अर्मुततपत्रको प्रतततलवप 
ददर्ेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

यातायात व्यवस्थापर् 

7२. बाटो तर्धानरण गरे् : मन्त्रालयले उपयकु्त देखेको ठाूँउमा आवश्यकतार्सुार सावनजतर्क 
सवारीलाई यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न बाटो तर्धानरण गरी सोको स चर्ा सवनसाधारणको 
जार्कारीको लातग सावनजतर्क रूपमा प्रकास्शत गर्ुनपरे्छ। 

7३. बाटो इजाजतपत्र र्तलई यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न र्हरु्े : दफा ७२ बमोस्जम 
तर्धानररत बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्राप्त र्गरी कुर्ै पतर् सावनजतर्क सवारीले यातायात 
सेवा सञ् चालर् गर्न पाउर्ेछैर्। 

7४. बाटो इजाजतपत्रको लातग दरखास्त : यातायात सेवा सञ् चालर् गर्नको तर्तमत्त कुर् ै
सावनजतर्क सवारीलाई कुर्ै बाटो प्रयोग गर्ुन परेमा व्यवस्थापक वा सवारीधर्ीले 
तोवकएको ढाूँचामा अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष बाटो इजाजतपत्रको लातग तोवकएको 
दस्तरु सवहत दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  तर ई ररक्सा (तीर् पाङग्र)े को हकमा सम्बस्न्धत स्थार्ीय तहमा दरखास्त 
ददर्पुरे्छ। 

7५. बाटो इजाजतपत्र ददर्पुरे् : (1) दफा ७४ बमोस्जम बाटो इजाजतपत्रको लातग दरखास्त 
परेमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले दफा ७७ को अधीर्मा रही त्यस्तो सावनजतर्क 
सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा प्रयोग गर्न अर्सु ची-६ बमोस्जमको ढाूँचामा बाटो इजाजतपत्र 
ददर्पुरे्छ। 

  तर तीर्  पाङग्र े“ई” ररक्साको बाटो इजाजतपत्र सम्बन्धमा सम्बस्न्धत स्थार्ीय 
तहले तर्धानरण गरेबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम ददइएको बाटो इजाजतपत्र त्यस्तो इजाजतपत्र 
ददइएको तमततले छ मवहर्ासम्म बहाल रहर्ेछ। 
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7६. बाटो इजाजतपत्र ददंदा जाूँच्र्पुरे् कुराहरू : दफा ७5 बमोस्जम कुर्ै सावनजतर्क 
सवारीलाई बाटो इजाजतपत्र ददंदा त्यस्तो सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा व्यवस्थापकले 
देहायका कुराहरू प रा गरे र्गरेको अतधकारप्राप्त अतधकारीले जाूँचबझु गरी प रा गरेको 
िए त्यस्तो सावनजतर्क सवारीलाई बाटो इजाजतपत्र ददर्पुरे्छ। 

(क) सवारी चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा सवारीमा काम गरे् 
अन्य कमनचारी तथा तेस्रो पक्षको तबमा र चालक एवम ्
पररचालकको अर्मुततपत्र, 

(ख) सवारीको जाूँचपास,  

(ग) दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण। 

7७. बाटो पररवनतर् गर्ुन परेमा : (1) बाटो इजाजतपत्रको अवतध समाप्त र्हुूँदै सो बाटो 
इजाजतपत्रमा तोवकएको सावनजतर्क सवारीलाई अन्य कुर्ै बाटोमा प्रयोग गर्ुन परेमा 
सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले परु्ाः बाटो इजाजतपत्रको लातग दरखास्त ददई बाटो 
इजाजतपत्र तलर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले त्यस्तो 
सावनजतर्क सवारीको लातग पवहले ददएको बाटो इजाजतपत्र खारेज गरी र्याूँ बाटोको 
इजाजतपत्र ददर्पुरे्छ। 

7८. पटके बाटो इजाजतपत्र : (1) ववशेष काम परी कुर्ै सावनजतर्क सवारीलाई बाटो 
इजाजत पत्रमा लेस्खएको बाटो बाहेक अन्य कुर्ै बाटोमा चलाउर् ु परेमा त्यस्तो 
सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा व्यवस्थापकले पटके बाटो इजाजतपत्रको लातग तोवकएको 
ढाूँचमा तोवकएको दस्तरु समेत संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर् ु
परे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले आवश्यक 
जाूँचबझु गरी व्यहोरा ठीक देखेमा वढीमा पन्र ददर्सम्म पटके बाटो इजाजतपत्र ददर् 
सक्र्ेछ। 

  (3) पटके बाटो इजाजतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

७९. बाटो इजाजतपत्र ददर् इन्कार गर्न सवकर्े : (1) यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा 
लेस्खएको िएतापतर् कुर्ै बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न बाटो इजाजतपत्र प्रदार् 
गदान त्यस्तो बाटोमा यात्रीको चाप र यातायात सेवामा संलग्र् सावनजतर्क सवारीको 
संख्यालाई हेदान फेरी अको सवारीको तर्तमत्त सोही बाटो इजाजतपत्र प्रदार् गर्न आवश्यक 
र्देस्खएमा वा प्रद षण वा अन्य कुर्ै कारणबाट कुर्ै सावनजतर्क सवारीको तर्तमत्त बाटो 
इजाजतपत्र प्रदार् गदान सावनजतर्क वहतको प्रततक ल हरु् जान्छ िन्न े अतधकारप्राप्त  
अतधकारीलाई लागेमा तर्जले व्यवस्थापर् सतमततसूँग परामशन गरी बाटो इजाजतपत्र ददर् 
इन्कार गर्न सक्र्ेछ। 
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  तर इन्कार गर्ुनको कारणसमेत खलुाई सम्बस्न्धत सवारीधर्ीलाई तत्काल स चर्ा 
ददर्पुरे्छ। 

  (2) मध्यम बाटो र लामो बाटोको यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् सावनजतर्क 
सवारी तथा त्यसमा यात्रा गरे् यात्री एवम ् काम गरे् कमनचारी समेतको सरुक्षालाई 
ध्यार्मा राखी त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा प्रदार् गरे् सावनजतर्क सवारीको स्तर 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। अतधकारप्राप्त अतधकारीले तोवकएको स्तर र्िएका सावनजतर्क 
सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् बाटो इजाजतपत्र ददर् इन्कार 
गर्नसक्र्ेछ। 

8०. बहबुाटो इजाजत ददर् सक्र्े : (1) यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् 
कुर्ै सावनजतर्क सवारीले यातायात सेवा परु् याइरहेको बाटोमा कुर्ै असर र्परे् गरी सो 
बाटोसूँग सम्बस्न्धत हरु् आउर्े अन्य बाटोमासमेत उक्त सावनजतर्क सवारी प्रयोग गर्न 
पाउर्े गरी अतधकारप्राप्त अतधकारीले बाटो इजाजत ददर् सक्र्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम एक िन्दा बढी बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न 
पाउर्े गरी बहबुाटो इजाजत ददूँदा त्यस्तो प्रत्येक बाटोको लातग लाग्र्े तोवकएको दस्तरु 
समेत सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा व्यवस्थापकले बझुाउर्पुरे्छ। 

8१. बाटो इजाजतपत्र र्वीकरण : (1) दफा ७5 को उपदफा (2) बमोस्जम बाटो 
इजाजतपत्रमा लेस्खएको म्याद र्ार्ेको पन्र ददर्तित्र त्यस्तो बाटो इजाजतपत्र र्वीकरण 
गराई सक्र्पुरे्छ। 

  (2) सवारीधर्ी, व्यवस्थापक वा तर्जले खटाएको व्यस्क्तले उपदफा (1) 
बमोस्जम बाटो इजाजतपत्र र्वीकरण गराउर्को लातग तोवकएको ढाूँचामा 
तोवकएबमोस्जमको दस्तरुसमेत संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त 
ददर्पुरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम र्वीकरणको लातग दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले त्यस्तो बाटो इजाजतपत्र अको छ मवहर्ाको लातग र्वीकरण गर्न सक्र्ेछ । 

  (4) उपदफा (१) बमोस्जमको म्याद र्ार्ी बाटो इजाजतपत्र र्वीकरणका 
अततररक्त सवारीधर्ीबाट सो म्याद र्ार्ेको एक मवहर्ासम्म र्वीकरणको दस्तरुको 
अततररक्त शत प्रततशत थप दस्तरु तलई त्यस्तो बाटो इजाजतपत्र र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। 

8२. बाटो इजाजतपत्र स्वताः रद्द हरु्े : (1) दफा ८१ को उपदफा (4) बमोस्जम तर्धानररत 
अवतधसम्म पतर् र्वीकरण र्गररएमा त्यस्तो बाटो इजाजतपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम रद्द िएको बाटो इजाजतपत्रको लगत कट्टा  
गररर्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम लगत कट्टा िइसकेको बाटो इजाजतपत्र र्वीकरण 
गररर्े छैर्। 
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8३. परु्ाः बाटो इजाजतपत्र ददर् सवकर्े : दफा ८२ बमोस्जम रद्द िई लगत कट्टा िएको बाटो 
इजाजतपत्रमा लेस्खएको सावनजतर्क सवारीको लातग परु्ाः बाटो इजाजतपत्र तलर् आएमा 
त्यस्तो सवारीको धर्ी वा व्यवस्थाकबाट दफा ८१ बमोस्जम तलर्पुरे् र्वीकरण तथा थप 
दस्तरुसमेत तलई पाूँचहजार रुपैयाूँ जररवार्ा गरी त्यस्तो सवारी चलाउर् दफा ७5 
बमोस्जम अको बाटो इजाजतपत्र ददर्पुरे्छ। 

8४. बाटो इजाजतपत्र स्थतगत गर्न सवकर्े : (1) यस ऐर्बमोस्जम बाटो इजाजतपत्र तलएको 
कुर्ै सावनजतर्क सवारी दरु्नटर्ामा परी वा अन्य कुर्ै कारणबाट तबग्री चार मवहर्ा वा सो 
िन्दा बढी अवतधसम्म चलाउर् र्सवकर्े िएमा सवारीधर्ीले सो व्यहोरा खलुाई बाटो 
इजाजतपत्र संलग्र् राखी अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष त्यस्तो बाटो इजाजतपत्र स्थतगत 
गर्नका लातग दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (२) उपदफा (1) बमोस्जमको दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले 
आवश्यक जाूँचबझु गरी उपयकु्त देखेमा त्यस्तो सावनजतर्क सवारी चलाउर् र्सवकर् े
अवतधसम्मका लातग त्यस्तो सवारीको बाटो इजाजतपत्र स्थतगत गर्न सक्र्ेछ। 

  (३) बाटो इजाजतपत्रमा तोकेको बाटोमा सावनजतर्क सवारीसाधर् सञ् चालर् र्गरी 
जर्जीवर्मा प्रततक ल असर परे् गरी यातायात सेवा अवरुद्ध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्ता 
सवारीको बाटो इजाजतपत्र बढीमा तीर् मवहर्ासम्मको लातग स्थतगत गर्न सक्र्ेछ। 

8५. बाटो इजाजतपत्र रद्द गर्न सवकर्े :(1) यस ऐर्बमोस्जम बाटो इजाजतपत्र तलएको कुर् ै
सावनजतर्क सवारी चलाउर् र्सवकर्े गरी तबतग्रए वा र्ातसएमा वा सधैको लातग ववदेश 
गएमा वा त्यस्तो सवारी चलाउर् पाउर्े अवतध समाप्त िएमा त्यस्तो सवारीको धर्ी वा 
व्यवस्थापकले सोको प्रमाण संलग्र् राखी बाटो इजाजतपत्रको मान्यता रद्द गराउर् 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (१) बमोस्जम दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त अतधकारीले बाटो 
इजाजत पत्र रद्द गरी सोको जार्कारी सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयलाई ददर्पुरे्छ। 

8६. बाटो इजाजतपत्रको प्रतततलवप ददर्े : (1) बाटो इजाजतपत्र हराएमा, च्याततएमा, झतु्रो 
िई र्बसु्झर्े िएमा वा अन्य कुर् ै कारणबाट र्ातसएमा सो िए गरेको तमततले सात 
ददर्तित्र सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले बाटो इजाजतपत्रको प्रतततलवपको लातग तोवकएको 
ढाूँचामा तोवकएको दस्तरुसमेत संलग्र् राखी सम्बस्न्धत अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष 
दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम परेको दरखास्त उपर अतधकारप्राप्त  अतधकारीले 
आवश्यक जाूँचबझु गरी व्यहोरा ठीक देखेमा दरखास्तवालालाई बाटो इजाजतपत्रको 
प्रतततलवप ददर्ेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम बाटो इजाजतपत्रको प्रतततलवप जारी गरेको स चर्ा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलयलाई ददर्ेछ। 

 



27 
 

8७. जाूँचपास गराउर्पुरे् : (1) कुर्ै पतर् सावनजतर्क सवारीको बाटो इजाजतपत्र तलर् यस 
ऐर्बमोस्जम त्यस्तो सवारीको जाूँचपास गराएको हरु्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम जाूँचपास र्गराई कुर्ै पतर् सावनजतर्क सवारीको 
लातग बाटो इजाजतपत्र ददइर्ेछैर्। 

8८. जाूँचपासको लातग दरखास्त : जाूँचपास गराउर् चाहर्े सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा 
व्यवस्थापकले जाूँचपासको लातग तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको दस्तरुसमेत संलग्र् राखी 
अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

८९. जाूँचपास प्रमाणपत्र ददर्पुरे् : (1) दफा ८८ बमोस्जम दरखास्त परेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले त्यस्तो सावनजतर्क सवारी जाूँच्र् लगाई त्यस्तो सवारीको यास्न्त्रक स्स्थतत र 
स्वरूप ठीक देस्खएमा तोवकएको ढाूँचामा जाूँचपासको प्रमाणपत्र ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम ददइर्े जाूँचपासको प्रमाणपत्रको मान्यता छ 
मवहर्ासम्मको लातग हरु्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम सवारीको अवस्था ठीक र्देखी जाूँचपासको प्रमाणपत्र 
ददर् र्सवकर्े िएमा सवारीधर्ीलाई सोको जार्कारी ददर्पुरे्छ। 

9०. परु्ाः जाूँचपास गराउर्पुरे् : (1) दफा ८९ को उपदफा (2) मा लेस्खएको म्याद र्ार्ेको 
तमततले सात ददर्तित्र अतधकारप्राप्त अतधकारीसमक्ष परु्ाः जाूँचपासको लातग दरखास्त ददई 
जाूँचपास गराउर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) मा लेस्खएको म्यादसम्म परु्ाः जाूँचपास र्गराएमा सो म्याद 
र्ार्ेको पैंतीस ददर्तित्र त्यस्तो सवारी जाूँचपास गराउर् पयाएमा जाूँचपासको लातग लाग्र् े
दस्तरुको अततररक्त शत प्रततशत थप दस्तरु समेत तलई त्यस्तो सवारी जाूँचपास गरी ददर् ु
परे्छ।  

  (3) उपदफा (2) बमोस्जमको म्यादतित्र पतर् जाूँचपास र्गराएमा त्यस्तो 
जाूँचपासको प्रमाणपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ । यसरी जाूँचपासको प्रमाणपत्र रद्द िएको 
सावनजतर्क सवारी परु्ाः म्याद समाप्त िएको छ मवहर्ातित्र जाूँचपास गराउर् पयाएमा 
सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकबाट उपदफा (2) बमोस्जमको दस्तरुको अततररक्त 
पाूँचहजारसम्म थप जररवार्ा तलई त्यस्तो सवारी परु्ाः जाूँचपास गरी जाूँचपासको प्रमाणपत्र 
ददर्पुरे्छ। 

  (4) यस दफामा जे सकैु लेस्खएको िएतापतर् दरु्नटर्ाग्रस्त सवारी र 
अर्सुन्धार्को तसलतसलामा रहेको सवारीको हकमा तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

9१. यातायात सेवाको र्ाम पस्ञ् जकृत गरे् : (1) सावनजतर्क यातायात सेवाको र्ाम 
तर्देशर्ालयमा पस्ञ् जकृत र्गरी सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले कुर्ै पतर् सावनजतर्क सवारी 
यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् कायनमा प्रयोग गर्ुनहदैुर्। 

   तर तीर् पाङग्र े“ई” ररक्साको हकमा यो दफा लाग  हरु्ेछैर्।   
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(2) यातायात सेवाको र्ाम तर्देशर्ालयमा पस्ञ्जकृत गर्न चाहर्े सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले त्यस्तो सेवा पस्ञ्जकरणको लातग तोवकएको ढाूँचामा तोवकएको दस्तरुसमेत 
संलग्र् राखी तर्देशर्ालय समक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम परेको दरखास्त उपर तर्देशर्ालयले आवश्यक 
जाूँचबझु गरी त्यस्तो यातायात सेवाको र्ाम पञ्जीकृत गर्न उपयकु्त देखेमा सो र्ामबाट 
यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न दरखास्तवालालाई अर्सु ची-7 बमोस्जमको ढाूँचामा 
अर्मुततपत्र ददर्ेछ। त्यसरी यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न अर्मुततपत्र प्राप्त सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले  त्यस्तो यातायात सेवा प्रदार् गरे् कायन बन्द गर्न चाहेमा तर्देशर्ालयको 
स्वीकृतत तलर्पुरे्छ। 

  (4) उपदफा (3) बमोस्जम ददइएको अर्मुततपत्र सो ददइएको तमततले पाूँच 
वषनसम्म बहाल रहर्ेछ। 

  (5) यस दफाबमोस्जम पञ्जीकृत यातायात सेवामा काम गरे् कमनचारीहरूको 
तर्यसु्क्त, सेवाका शतन र सवुवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

9२. यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् अर्मुततपत्रको र्वीकरण : (1) दफा ९१ को उपदफा 
(4) बमोस्जमको म्याद र्ार्ेको तीर् मवहर्ातित्र यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न ददइएको 
अर्मुततपत्र र्वीकरण गरी सक्र्पुरे्छ। 

  (2) सवारीधर्ी, व्यवस्थापक वा तर्जहरूले खटाएको व्यस्क्तले उपदफा (1) 
बमोस्जम अर्मुततपत्र र्वीकरण गराउर्को लातग तोवकएको बमोस्जमको ढाूँचामा दस्तरु 
सवहत तर्देशर्ालय समक्ष दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम र्वीकरणको लातग दरखास्त परेमा तर्देशर्ालयले 
त्यस्तो अर्मुततपत्र अको पाूँचवषनको लातग र्वीकरण गर्ुनपरे्छ। 

  (4) उपदफा (1) बमोस्जमको म्याद र्ार्ी त्यस्तो अर्मुततपत्र र्वीकरण गराउर् 
आउर्े सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकबाट सो म्याद र्ार्ेको छ मवहर्ासम्म र्वीकरण 
दस्तरुको अततररक्त शत प्रततशत थप दस्तरु तलई र्वीकरण गररर्ेछ। 

9३. यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्े : (1) दफा ९२ को उपदफा 
(4) बमोस्जम तर्धानररत अवतधतित्र यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् अर्मुततपत्र र्वीकरण 
र्गराएमा त्यस्तो अर्मुततपत्र स्वताः रद्द हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम रद्द िएको अर्मुततपत्रको लगत कट्टा हरु्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) बमोस्जम लगत कट्टा िइसकेको अर्मुततपत्र परु्ाः र्वीकरण 
गररर्ेछैर्। 

9४. िाडा तर्धानरण गरे् : (1) प्रदेश िररको कुर्ै बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् 
यात्रीवाहक तथा मालवाहक सावनजातर्क सवारीले तलर्े िाडा दर तर्धानरणको लातग प्रदेश 
मन्त्रालयले एक परामशन सतमतत गठर् गरे्छ र त्यस्तो परामशन सतमततको रायलाई समेत 
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ववचार गरी मन्त्रालयले िाडा तर्धानरण गरे्छ। परामशन सतमततको गठर्, काम, कतनव्य र 
अतधकार तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (2) यात्रीले आफ सूँग तर्ाःशपुक लैजार् पाउर्े यात्री गणु्टाको अतधकतम वजर् र 
सो बाहेक िाडा ततरी आफ सूँग लैजार् पाउर्े यात्रीगणु्टाको अतधकतम वजर् तथा िाडा 
तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

  (3) यस दफाबमोस्जम तोवकएको िाडा दरिन्दा बढी हरु्े गरी िाडा तलर् ुहुूँदैर्।  

9५. पररचयपत्र र्बझुाएको व्यस्क्तले वटकट बेच्र् र्पाउर्े: (1) सावनजतर्क सवारीको यात्री 
वटकट बेच्र्े कायनमा ब्यस्क्तले पस्ञ्जकृत यातायात सेवाको कमनचारीले पररचयपत्र र्झणु्ड याई 
त्यस्तो यातायात सेवाको र्ामबाट यात्री वटकट बेच्र् पाउर्ेछैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम पररचय र्झणु्डाई वटकट बेचेको पाइएमा त्यस्तो 
व्यस्क्तलाई सम्बस्न्धत ट्रावफक कायानलयले प्रत्येक पटक एकहजार जररवार्ा गरे्छ। 

9६. यात्री वटकटको ढाूँचा : सावनजतर्क सवारीको यात्री वटकटको ढाूँचा तोवकएबमोस्जम  
हरु्ेछ। 

9७. माल ढुवार्ी गदान माल ढुवार्ीको वववरण सवहतको तबल ददर्पुरे् : मालवाहक सावनजतर्क 
सवारीले कुर्ै वकतसमको माल ढुवार्ी गदान मालसामार्को धर्ीले त्यस्तो मालसामार्को 
वववरणसवहत उपलेख गररएको माल ढुवार्ीको सवारीधर्ी वा चालकलाई तबल ददर्पुरे्छ 
र त्यसरी ददइर्े तबलको ढाूँचा तोकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

९८. यात्री-स ची तयार गर्ुनपरे् : मन्त्रालयले तोकेबमोस्जमको मध्यम बाटो वा लामो बाटोमा 
यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् व्यवस्थापक वा सवारीधर्ीले आफ्र्ो सवारीमा यात्रा गरे् 
सबै यात्री, चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा सो सवारीमा काम गरे् अन्य कमनचारी 
समेतको र्ाम, उमेर र ठेगार्ा स्पष्ट खलुाई यात्री-स ची तयार गर्ुनपरे्छ। त्यसरी तयार 
गररएको यात्री स चीको एकप्रतत आफ सूँग राखी अकोप्रतत र्स्जकको प्रहरी कायानलय वा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीलाई बझुाउर्पुरे्छ। 

९९. यात्री र मालसामार् सरुस्क्षत रूपमा परु् याउर्पुरे् : (1) सावनजतर्क यातायात सेवाका धर्ी, 
व्यवस्थापक, चालक वा पररचालकले मालसामार् वा यात्रीको स्जम्मा तलएपतछ यात्राको 
शरुुदेखी गन्तव्य स्थार्सम्म तर्धानररत समयतित्र सरुक्षासाथ परु् याउर् ु तर्जको कतनव्य 
हरु्ेछ। तर यात्रलुाई असवुवधा हरु्ेगरी सम्बस्न्धत स्थार्सम्म पगु्र्े गन्तव्य तर्धानरण 
गर्ुनहदैुर्। 

  (2) कुर्ै सावनजतर्क सवारी ववग्रमेा वा प्राकृततक प्रकोप परी सवारी अस्र् बढाउर् 
र्सवकर्े िएमा पतर् यात्रीको सवुवधालाई ध्यार् परु् याउर् ुर सवारीमा रहेको मालसामार्को 
सरुक्षा गर्ुन त्यस्तो सवारीको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी वा अन्य कमनचारीको 
अतर्वायन दावयत्व हरु्ेछ। 

  (3) उपदफा (2) मा लेस्खएको अवस्था परी सवारी अस्र् बढाउर् र्सवकर् े
िएमा पतर् सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले यात्रीहरूलाई गन्तव्य स्थार्सम्म परु् याउर् े
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आवश्यक व्यवस्था गर्ुनपरे्छ। तर कुर् ै अवस्था परेमा वा काव ु बावहरको पररस्स्थतत 
आइपरेमा वाहेक यात्रीलाई तोवकएको गन्तव्यमा परु् याउर् े स्जम्मेवारी तलएपतछ बीचैमा 
अको सवारी पररवतनर् गरी पठाउर् पाइर्ेछैर्। यस्तो कायन गरेमा अतधकारप्राप्त  
अतधकारीले रु.पाूँचसय जररवार्ा गरे्छ।   

10०. सीट िन्दा बढी यात्री राख्न र्हरु्े : यात्रीवाहक सावनजतर्क सवारीमा सो सवारीको दतानको 
प्रमाणपत्रमा लेस्खएको सीट संख्या िन्दा बढी यात्र ुराखी चलाउर् ुहुूँदैर्। 

10१. यात्रा ववश्राम गर्ुनपरे् : चार र्ण्टा िन्दा बढी दरुीमा चपर्े यात्रीवाहक सावनजतर्क 
सवारीले प्रत्येक चार र्ण्टामा एकपटक आधार्ण्टा ववश्राम गर्ुनपरे्छ। 

10२. चालकको पालो फेर्ुनपरे् :(1)लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् यात्रीवाहक 
सावनजतर्क सवारीमा कस्म्तमा दईुवटा चालक अतर्वानय रूपमा राखी प्रत्येक छ र्ण्टापतछ 
पालै पालोसूँग सवारी चलाउर् लगाउर्े कतनव्य यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् व्यवस्थापक 
वा सवारीधर्ीको हरु्ेछ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम दईुवटा चालक राखेको र्पाइएमा त्यस्तो सावनजतर्क 
सवारीसाधर्को इजाजत अतधकारप्राप्त अतधकारीले पन्र ददर्सम्म तर्लम्बर् गर्न सक्र्ेछ। 

10३. वटकट र्तलई यात्रा गर्नमा प्रततबन्ध : कुर्ै पतर् यात्रीले आफ ले यात्रा गरे् गन्तव्य 
स्थार्सम्मको लातग तोवकएको िाडा ततरी तलएको वटकट साथमा र्तलई यात्रा गर्ुन हुूँदैर् र 
सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले यात्र ुवटकटको व्यवस्थापर् गर्ुनपरे्छ। 

10४. बाटोको र्क्सा र समय तातलकाको जार्कारी गराउर्े : (1) अतधकारप्राप्त  अतधकारीले 
प्रत्येक सवारीसाधर् तबसौर्ीमा सो तबसौर्ीबाट प्रस्थार् गरे् गन्तव्य स्थार्को बाटोको 
र्क्सा र सावनजतर्क सवारी प्रस्थार् गरे् समय तथा गन्तव्य स्थार्मा पगु्र्े समय तातलका 
जार्कारीको लातग टाूँस्र् वा जडार् गर्न लगाउर्पुरे्छ। 

  (2)उपदफा (1) बमोस्जम टाूँतसएको वा जडार् गररएको बाटो, र्क्सा वा समय 
तातलकामा कुर् ैफेरबदल िएमा अतधकारप्राप्त  अतधकारी वा तर्जले खटाएको कमनचारीले 
सोको स चर्ा तरुुन्त यात्रीहरूलाई ददर्े व्यवस्था गर्ुनपरे्छ। 

10५. सीट सरुस्क्षत राख् र्पुरे् : (1) स्थार्ीय तथा छोटो बाटोमा चपर्े यात्रीवाहक सावनजतर्क 
ठ लो सवारीमा दईुवटा तसट शारीररक अपाङ्गता िएका व्यस्क्तको लातग, दईुवटा तसट जेष्ठ 
र्ागररकको लातग र दईुवटा तसट मवहलाहरूका लातग सरुस्क्षत राख् र्पुरे् कतनव्य सो 
यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् व्यवस्थापक वा सवारीधर्ीको हरु्ेछ। 

  (2) लामो बाटो चपर्े ठ ला यात्रीवाहक सावनजतर्क सवारीमा एकवटा सीट 
शारीररक अपाङ्गता िएका यात्रीको लातग र चारवटा सीट मवहलाहरूका लातग, दईुवटा 
तसट जेष्ठ र्ागररकको लातग सरुस्क्षत राख् र्पुरे् कतनव्य सो यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् 
व्यवस्थापक वा सवारीधर्ीको हरु्ेछ। 

   तर त्यस्तो सीट त्यस्तो सवारी गन्तव्य स्थार्तफन  प्रस्थार् गर्ुन चारर्ण्टा 
अस्र्सम्म मात्र सरुस्क्षत रास्खर्ेछ। 
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10६. सरुक्षाकमी राख्न सवकर्े : मध्यम र लामो बाटोमा यात्रीवाहक सावनजतर्क यातायात सेवा 
सञ् चालर् गरे् व्यवस्थापक वा सवारीधर्ीले सो सवारी तथा यात्रीवाहक सरुक्षाको तर्तमत्त 
सो सवारीमा सरुक्षाकमी उपलब्ध गराई ददर् प्रदेश सरकारसूँग अर्रुोध गरी प्रदेश 
सरकारले त्यस्तो सवारीमा सरुक्षाकमी तैर्ाथ गर्ुनपरे् आवश्यकता देखेमा लाग्र्े दस्तरु 
तलई आवश्यक सङ् ख्यामा सरुक्षाकमी उपलब्ध गराउर् सक्र्ेछ। 

10७. अर्सु्चत व्यवहार गर्न र्हरु्े : कसैले पतर् यात्री, चालक, पररचालक तथा सरुक्षाकमीसूँग 
अर्सु्चत व्यवहार गर्ुनहदैुर् र त्यस्तो अर्सु्चत व्यवहार िएमा प्रचतलत कार् र्बमोस्जम 
दण्डर्ीय हरु्ेछ। 

10८. सावनजतर्क सवारीमा धमु्रपार् गर्न र्हरु्े : सावनजतर्क सवारीमा चालक, पररचालक, 
सरुक्षाकमी, कमनचारी तथा यात्रलेु धमु्रपार् गर्ुनहदैुर्। 

1०९. चालकसूँग कुरा गर्न र्हरु्े : सावनजतर्क सवारी चतलरहेको समयमा कसैले पतर् सो 
सवारीको चालकसूँग कुरा गर्न वा तर्जलाई सवारी चलाउर्े कायनमा बाधा पगु्र्े कुर्ै कायन 
गर्न वा गराउर्हुूँदैर्। 

11०.  फेला परेको मालसामार् बझुाउर्पुरे् : सावनजतर्क सवारीमा फेला परेको कुर्ै पतर् 
मालसामार् तत्काल कायनरत सो सवारीको कमनचारीले सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकलाई 
बझुाउर्पुरे्छ। त्यसरी फेला परेको मालसामार् सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले आफ लाई 
प्राप्त हरु् आएको चौवीस र्ण्टातित्र अतधकारप्राप्त अतधकारी वा र्स्जकको यातायात 
कम्पर्ीको कायानलयमा बझुाउर्पुरे्छ। 

11१. यात्री तलर् इन्कार गर्न र्हरु्े : मध्यम वा लामो बाटोमा चपर्े वा एक्सप्रसे यातायात सेवा 
प्रदार् गरे् सावनजतर्क सवारी बाहेक वा अन्य सावनजतर्क सवारीले सवारी खातलरहेको 
अवस्थामा यात्री तलर् इन्कार गर्न पाउर्ेछैर्। त्यस्तो इन्कार गरेको पाइएमा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सावनजतर्क यातायातमा संलग्र् व्यस्क्तलाई कावानही गर्न 
सक्र्ेछ। 

11२. प्रदेश सरकारको ववशेष अतधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् 
कुर्ै सावनजतर्क सवारीलाई कुर्ै खास अवतधसम्मको लातग कुर्ै ठाूँउमा यातायात सेवा 
सञ् चालर् गर्ुनपरे् गरी वा र्परे् गरी सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकलाई प्रदेश सरकारले 
आदेश ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो आदेशमा त्यस्तो आदेश ददर्कुो आधार र कारण खोली  
स चर्ा ददइर्ेछ। 

 

पररच्छेद- ७ 

आवगमर् तर्यन्त्रण 

11३. सवारीको गतत तर्धानरण : तर्देशर्ालयले कुर्ै सावनजतर्क स्थार्का सम्बन्धमा सवारी 
चलाउर्े गतत तर्धानरण गर्न आवश्यक देखेमा सो स्थार्मा सवारीको गतत तर्धानरण गरी सो 
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िन्दा बढी वेगमा सवारी चलाउर् तर्षेध गर्न सक्र्ेछ । यसरी तर्धानरण गररएको स्थार्मा 
सो तर्धानररत गततिन्दा बढी वेगले सवारी चलाउर् ुहदैुर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम गतत तर्धानरण गरी बढी वेगमा सवारी चलाउर् 
तर्षेतधत सावनजतर्क स्थार्मा तर्धानररत गततसम्बन्धी स चर्ा वा संकेत तर्देशर्ालयले जडार् 
गर्न लगाउर्पुरे्छ। 

  (3) दमकल, एम्बलेुन्स तथा तबरामी लैजार्े कामको तसलतसलामा चलाइएको 
सवारीको हकमा उपदफा (1) लाग  हरु्ेछैर्। 

   तर त्यस्तो सवारीले सडकमा वहड्र्े बटुवा तथा अन्य सवारीलाई सचेत 
गर्नको तर्स्म्त ववशेष वकतसमको ध्वर्ी तथा बस्त्तको प्रयोग गर्ुनपरे्छ। 

11४. सवारीको वजर् : तर्देशर्ालयले कुर्ै सावनजतर्क सडकको सम्बन्धमा सवारीको वजर्को 
हद तर्धानरण गर्न सक्र्ेछ। यसरी सवारीको वजर्को हद तर्धानरण गररएको िए तर्धानररत 
वजर् िन्दा बढी हरु्े गरी त्यस्तो सावनजतर्क स्थार्मा कसैले सवारी चलाउर् वा चलाउर् 
लगाउर् ुहुूँदैर्। 

11५. सवारीमा रास्खर्े मातर्स र मालसामार्को हद तोक्र्े : (1) सावनजतर्क सवारीमा राख्न 
सवकर्े मातर्सको सङ् ख्या र मालसामार्को वजर् तर्देशर्ालयले तर्धानरण गरी सोको 
स चर्ा सवनसाधारणको जार्कारीको लातग प्रकास्शत गरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम तर्धानररत मातर्सको सङ् ख्या र मालसामार्को 
वजर्िन्दा बढी हरु्े गरी कुर्ै पतर् सवारीमा मातर्स वा मालसामार् राख्न हुूँदैर्। 

11६. सवारी चलाउर् प्रततबन्ध लगाउर्े : यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् 
प्रदेश सरकारको आदेशबाट तर्देशर्ालयले सावनजतर्क सरुक्षा तथा सवनसाधारणको 
िलाईको तर्तमत्त कुर्ै सावनजतर्क स्थार्मा कुर्ै सवारी चलाउर्मा प्रततबन्ध लगाउर् 
सक्र्ेछ । यसरी प्रततबन्ध लगाइएकोमा तर्देशर्ालयले सो कुराको स चर्ा त्यस्तो स्थार्मा 
टाूँसगर्न, टाूँग्र् वा जडार् गर्न लगाउर्पुरे्छ। 

11७. ट्रावफक सङ् केत टाूँस्र्े, टाूँग्र्े वा जडार्गरे् : (1) तर्देशर्ालयले आवश्यक देखेको 
सावनजतर्क स्थार्हरूमा रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय प्रचलर् अर्रुूपको रंग, आकार र र्म र्ा 
बमोस्जमको आवश्यक ट्रावफक सङ् केतहरू टाूँस्र्, टाूँग्र् वा जडार् गर्न लगाउर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम टाूँतसएको, टाूँतगएको वा जडार् गररएको ट्रावफक 
सङ् केतहरू तर्देशर्ालयले खटाएको व्यस्क्त बाहेक अरू कसैले सो स्थार्बाट हटाउर्, 
बदपर्, हेरफेर गर्न, मेट्र्, च्यात् र् वा केरमेट गर्ुनहुूँदैर्। 

11८. ट्रावफक सङ् केतको पालर् गर्ुनपरे् : (1) सवारी चलाउूँदा चालक तथा पररचालकले 
ट्रावफक सङ् केतको पालर् गर्ुनपरे्छ। 

  (2) चालकले पालर् गर्ुनपरे् ट्रावफक सङ् केतहरू तोवकएबमोस्जम हरु्ेछर्।् 

  (3) सडक प्रयोगकतान जोसकैुले पतर् ट्रावफक तर्यमको पालर्ा गर्ुनपरे्छ। तेस्तो 
ट्रावफक तर्यमको उलङ्घर् गरे् व्यस्क्तलाई यस ऐर्बमोस्जम जररवार्ा हरु्ेछ। 
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1१९. पावकन ङ्ग स्थार् तथा सवारीसाधर् तबसौर्ी तर्धानरण गरे् : अतधकारप्राप्त  अतधकारीले गाूँउ, 
र्गर तथा स्जपलाका स्थार्ीय तहका पदातधकारी र ट्रावफक प्रहरी कायानलयसूँग परामशन 
गरी म ल सडकको आवागमर्मा प्रततक ल असर र्परे् गरी पावकन ङ्गस्थल तथा सवारीसाधर् 
तबसौर्ीहरू तर्धानरण गर्ुनपरे्छ। 

12०. सवारीलाई खतरा हरु्े वकतसमबाट राख्न र्हरु्े : (1) कुर्ै पतर् सवारी अरू कुर्ै सवारी 
वा व्यस्क्तलाई खतरा, बाधा वा असवुवधा हरु्े गरी कुर्ै सावनजतर्क स्थार्मा राखी राख् र् ु
हुूँदैर्। 

(2) कुर् ैसवारी चलाउूँदा चलाउूँदैको अवस्थामा तबतग्रएको त्यस्तो सवारी तत्काल 
अन्यत्र लार् सवकर्े स्स्थतत र्िएमा दरु्नटर्ा र्हरु् े वकतसमबाट सडकको बायाूँ वकर्ारा 
लगाई राख् र्े र रात्रीको समयमा त्यस्तो सवारीलाई अन्य सवारीले टाढैबाटा देख् र् सक्र्े 
गरी रातो बत्ती वा ररफ्लेक्टर लगाई राख् र्पुरे्छ। 

12१. सवारीको अन्य िागमा मातर्स राख्न र्हरु्े : कुर् ैसवारी चालक, पररचालक, सवारीधर्ी 
वा व्यवस्थापकले लामो एवं मध्यम बाटोमा चपर्े सवारीमा मातर्स बस्र् बर्ेको तसट 
बाहेक सवारीको अन्य िागमा र छोटो तथा स्थार्ीय बाटोमा चपर्े सवारीमा सवारीको 
तित्री िाग बाहेक अन्य िागमा मातर्स राखी सवारी चलाउर् ुवा चलाउर् लगाउर् ुहूँदैर्। 

12२. चालकलाई बाधा पगु्र्े काम गर्न र्हरु्े : कसैले चालकको क्षेत्र (ड्राइिर केवीर्) तित्र 
चालकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रक्षय रूपमा बाधा पगु्र्े गरी मालसामार् राखी वा आफ  उतिई 
वा अन्य कुर्ै प्रकारबाट बाधा पगु्र्े वकतसमको व्यवहार गर्नहुूँदैर्। 

12३. आवागमर्मा बाधा पार्न र्हरु्े : कुर्ै पतर् सावनजतर्क स्थार्मा कुर्ै पतर् मातर्स वा 
सवारीको आवागमर्मा बाधा पगु्र्े गरी मालसामार् वा सवारी राख्नहुूँदैर्।  
 तर कुर्ै ववशेष पररस्स्थतत परी कुर्ै सावनजतर्क स्थार्मा केही समयको लातग कुर् ै
मालसामार् राख् र्पुरे् िएमा र्स्जकको प्रहरी कायानलयलाई सोको जार्कारी ददई त्यस्तो 
कायानलयको स्वीकृतत तलर्पुरे्छ। 

12४. सावनजतर्क स्थार्मा खापडो खन्दा साङ् केततक स्चन्ह राख् र्पुरे् : (1) कुर्ै पतर् सावनजतर्क 
स्थार्मा कुर्ै काम परी खापडो खन्दा र्स्जकको प्रहरी कायानलयको प वन स्वीकृतत 
तलर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम सावनजतर्क स्थार्मा खापडो खने्न स्वीकृतत ददंदा सो 
स्थार्मा दरु्नटर्ा र्हरु्े वकतसमबाट प्रहरी कायानलयले साङ् केततक स्चन्ह राख् र् लगाउर् ु
परे्छ। 

12५. सवारीमा साकेंततक स्चन्ह राख् र्पुरे् : कुर्ै पतर् वकतसमको खतराप णन मालसामार् ढुवार्ी 
गरे् कायनमा संलग्र् मालवाहक सावनजतर्क सवारीमा त्यस्तो मालसामार् रहेको कुरा अन्य 
सवारी तथा सवनसाधारणको जार्कारीको लातग सांकेततक स्चन्ह देस्खर्े गरी राख् र्पुरे्छ। 

12६. सवारीलाई मागन पररवतनर् गर्न र यात्रीलाई बन्धक बर्ाउर् र्हरु्े : (1) चालकले आफ्र्ो 
सवारी तर्ददनष्ट मागनमा चलाई रहेको समयमा सो सवारीलाई अन्य मागनबाट लैजार् कुर् ै
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पतर् ब्यस्क्तले डर, त्रास देखाउर् वा कुर्ै वकतसमको शस्क्तको प्रयोग गर्न वा गराउर् 
हुूँदैर्। 

  (2) कसैले सवारीमा रहेको कुर्ै पतर् व्यस्क्तलाई बन्धक बर्ाई त्यस्तो सवारी वा 
बन्धक बर्ाइएको व्यस्क्तको मसु्क्तको लातग कुर्ै पतर् वकतसमको माग राख् र्हुुूँदैर्। 

12७. दरु्नटर्ामा परेको सवारी र यात्राको हातर् र्ोक्सार्ी गर्न र्हरु्े : कुर् ैसवारी दरु्नटर्ामा 
परी हताहत वा र्ाइते िएका यात्री तथा सवारीमा काम गरे् कुर् ैव्यस्क्तलाई वपट्र् वा 
ततर्ीहरूको मालसामार्को वहर्ातमर्ा गर्न, खोस्र् वा ततर्ीहरूलाई कुर्ै पतर् वकतसमले 
हातर् र्ोक्सार्ी परु् याउर् ुहुूँदैर्। 

12८. सवारी चलाउूँदा सरुक्षापेटी तथा हेपमेट लगाउर्पुरे् : तोवकएबमोस्जमको सवारी चलाउूँदा 
चालक तथा सवारीको अस्र्पलो सीटमा बस्र्े व्यस्क्तले सरुक्षापेटी वाूँध्र् ुपरे्छ।दईुपाङ्ग्र े
सवारी (मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड) साधर् चलाउूँदा हेपमेट अतर्वायन रूपमा लगाउर् ु
परे्छ। 

1२९. खोजेको बेला देखाउर्पुरे् : (1) कुर्ै पतर् चालक र सहचालकले प्रहरी वा यातायात 
तर्रीक्षकले जाूँचबझुको तसलतसलामा चालक वा पररचालकको अर्मुततपत्र हेर्न खोजेमा 
देखाउर् ुपरे्छ। 

  (2) प्रहरी वा यातायात तर्रीक्षकले जाूँचबझुको तसलतसलामा कुर् ै सवारीको 
दतानको प्रमाणपत्र वा सावनजतर्क सवारीको बाटो इजाजतपत्र हेर्न खोजेमा त्यस्तो सवारीको 
चालक, पररचालक, सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले दतानको प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजतपत्र 
देखाउर् ुपरे्छ। 

13०. सवारी रोक्र्पुरे् : चालकले आफ ले चलाइरहेको सवारी देहायको अवस्थामा रोकी 
आवश्यताअर्सुार उस्चत समयसम्म अड्याई राख् र्पुरे्छ। 

(क) प्रहरी वा यातायात तर्रीक्षकले सवारी रोक्र् सङ् केत गरेमा वा 
आदेश ददएमा, 

(ख)  कुर्ै जर्ावर झस्की वा तसी बेकाब  हरु्े सम्िावर्ा रहेमा, 
(ग) सवारी दरु्नटर्ाग्रस्त िई कुर्ै मातर्स, जर्ावर वा सम्पस्त्तको हातर् 

र्ोक्सार्ी िएकोमा, 
(र्) जेब्रा क्रतसङ् मा मातर्स ओहोर-दोहोर गरेको अवस्थामा दोबाटो वा 

चौबाटोमा रहेको ट्रावफक बत्तीले रोक्र्े सङ्केत गरेकोमा, 
(ङ) कुर्ै जंगली जर्ावरले बाटो कावटरहेको िएमा, 
(च) कुर्ै मातर्स बीच बाटोमा बेहोस वा अशक्त अवस्थामा रहेको 

पाइएमा, 
(छ) र्रपालवुा जर्ावरलाई जर्ावर धर्ी वा जर्ावरको हेरचाह गरे् 

व्यस्क्तले बाटो कटाइरहेको अवस्थामा, 
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(ज) बाढी, पवहरो, ि कम्प र आगजर्ी जस्ता प्राकृततक प्रकोप परेको 
अवस्थामा सोको अवस्था हेरी। 

13१. दरु्नटर्ा िएमा चालकको कतनव्य : (1) कुर्ै सवारीले कुर्ै दरु्नटर्ा गरी मातर्सको जीउ 
ज्यार्मा कुर्ै वकतसमको खतरा वा चोटपटक पर्न गएको रहेछ िर्े सो सवारीको चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी वा सो सवारीमा काम गरे् अन्य कमनचारीले त्यस्तो मातर्सको 
उपचारको लातग तरुुन्त आवश्यक व्यवस्था गर्ुनपरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम सवारी दरु्नटर्ाग्रस्त िएको स्थार्मा कुर्ै प्रहरी 
र्िएमा चालकले तरुुन्त सो दरु्नटर्ाको जार्कारी तथा वववरण र्स्जकको प्रहरी 
कायानलयलाई ददर्पुरे्छ। कुर्ै प्रहरीले दरु्नटर्ाको सम्बन्धमा सम्बस्न्धत सवारी चालक, 
पररचालकसूँग कुर्ै कुराको सोधपछु गरेमा तर्जले सोतधएको सबै कुरा बताउर्पुरे्छ। 

13२. दरु्नटर्ा परेको सवारीको तर्रीक्षण : (1) दरु्नटर्ाको जाूँचबझुको तर्तमत्त सो दरु्नटर्ा गरे् 
वा सो दरु्नटर्ामा परे् सवारीको तर्रीक्षण गर्न आवश्यक देखेमा सम्बस्न्धत प्रहरीले त्यस्तो 
सवारी आफ  समक्ष पयाउर् सम्िव िएसम्म दास्खला गर्न लगाई पयाउर् सम्िव र्िए 
त्यस्तो सवारी रहेको ठाउूँमा गई तर्रीक्षण गर्ुनपरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम तर्रीक्षणको कायन समाप्त िए पतछ त्यस्तो सवारी 
अर्सुन्धार्को लातग राख् र् ु परे् अवस्थामा बाहेक दरु्नटर्ा िएको सवारी तत्काल 
सवारीधर्ीलाई स्जम्मा ददर्पुरे्छ। 

13३. सवारी बायाूँततरबाट चलाउर्पुरे् : (1) कुर्ै पतर् सावनजतर्क स्थार्मा सवारी चलाउूँदा 
चालकले तोवकएको स्थार्मा बाहेक अन्य स्थार्मा बायाूँ वकर्ारा च्यापी चलाउर् ुपरे्छ । 

  (2) अगातड गइरहेको सवारीलाई उतछर्ी जार् ुपरेमा सङ् केत ददई उक्त सवारीको 
चालकले अगातड जार् संकेत ददएपतछ मात्र पछातडको सवारीले दावहर्े ततरबाट उतछर्ी 
जार् ुपरे्छ । यसरी पछातडको सवारीले उतछर्ी जार्को लातग संकेत ददएमा अगातडको 
सवारीले अवस्था हेरी अगातड जार्को तर्तमत्त पछातडको सवारीलाई संकेत ददर्पुरे्छ। 

13४. पेटीबाट वहंडर्पुरे् : मातर्स वहंडर् े पेटी िएको सडकमा मातर्स सो पेटीबाट र्ै वहंडर् ु
परे्छ। पेटी र्िएको सडकमा वहंडदा सो सडकको देवे्र वकर्ारा च्यापी वहड्र्े गर्ुनपरे्छ। 

13५. तर्धानररत ठाउूँबाट बाटो काट्र्पुरे् : पैदल वहड्र्े मातर्सले बाटो काट्र् ुपदान जेब्रा क्रतसङ्ग, 
सब-वे, ओिरहेड ब्रीज वा त्यस्तो बाटो काट्र्को लातग तर्धानररत गररएको ठाउूँबाट मात्र 
बाटो काट्र् ु परे्छ। तर्धानररत ठाउूँबाट बाटो र्काट्र्े व्यस्क्तलाई यस ऐर्बमोस्जम 
जररवार्ा हरु्ेछ। 

13६. पापत ुपशपुन्छी छाड्र् र्हरु्े : (1) सवारी चलाउर् वा मातर्स वहंडर्लाई बाधा परे् गरी 
कसैले पतर् र्र पालवुा पशपुन्छीलाई लापरवाही गरी सवारी आवागमर् हरु्े सडकमा 
छाडा छाड्र् ु हुूँदैर् । यदद लापरवाही ढंगले छाडा छोतडएको पशलुाई सवारीले ठक्कर 
ददएमा सवारी चालक वा सवारीधर्ी स्जम्मेवार हरु्ेछैर्। 
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  (2) उपदफा (1) को व्यवस्था यो ऐर् लाग  िएको छ मवहर्ा सम्म 
तर्देशर्ालयले सावनजतर्क स चर्ा माफन त जार्कारी गराउर्ेछ। 

  (3) उपदफा (1) को व्यवस्था यो ऐर् प्रारम्ि िएको तमततले छ मवहर्ा पतछबाट 
मात्र लाग  हरु्ेछ। 

13७. जार्कारी ददर्पुरे् : (1) अतधकारप्राप्त अतधकारी, यातायात तर्रीक्षक वा प्रहरीले कुर् ै
सवारीको सम्बन्धमा मागेको कुर्ै पतर् जार्कारी सो सवारी चालक वा सवारीधर्ीले 
तर्जहरूलाई ददर्पुरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको जार्कारी सावनजतर्क सवारी वा त्यसको चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी वा त्यस्तो सवारीमा काम गरे् कुर्ै कमनचारीसूँग सम्बस्न्धत िएमा 
त्यस्तो सावनजतर्क सवारीको धर्ी वा व्यवस्थापकले त्यसरी मातगएको जार्कारी 
अतधकारप्राप्त  अतधकारी वा यातायात तर्रीक्षक वा प्रहरीलाई यथाशीघ्र ददर्पुरे्छ। 

13८. र्मु्ती तर्रीक्षक : यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमको पालर्ा गरे र्गरेको 
तर्रीक्षण गर्न प्रहरी वा यायायात तर्रीक्षकले आवश्यकताअर्सुार र्मु्ती तर्रीक्षण गर्न 
सक्र्ेछ। 

1३९. चालकले आफ्र्ो अर्मुततपत्र अरूलाई ददर् र्हरु्े : कुर् ैपतर् चालकले अरूलाई सवारी 
चलाउर्को तर्तमत्त आफ्र्ो अर्मुततपत्र ददर्हुुूँदैर्। 

14०. मादक तथा अन्य लाग  पदानथ सेवर् गर्न र्हरु्े : (1) सवारी चलाउूँदा चालक, पररचालक 
र सरुक्षाकमीले मादक वा अन्य कुर्ै पतर् प्रकारको लाग  पदाथन सेवर् गर्ुनहुूँदैर्। 

  (2) सावनजतर्क सवारीमा यात्रा गरे् कुर्ै व्यस्क्तले यात्र,ु चालक, पररचालक र 
सरुक्षाकमीलाई बाधा पगु्र्े गरी मादक पदाथन सेवर् गर्ुनहदैुर्।  

14१. अूँध्यारोमा सवारी चलाउूँदा बत्ती बापर्पुरे् : कुर् ै पतर् अूँध्यारोमा वा कुवहरो लागेका 
बेलामा सवारी चलाउूँदा सो सवारीको बत्ती बापर्पुरे्छ। 

14२. अवस्था ठीक र्िएको सवारी चलाउर् र्हरु्े : (1) सवारीको कुर्ै पतर् पाटन पजुान तबग्री 
अवस्था ठीक र्िएको सवारी चलाउर् ुहुूँदैर्। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको अवस्थामा र्स्जकको ग्यारेज वा मेकातर्क समक्ष 
अवस्था ठीक र्िएको सवारी लैजार् िर्े बाधा पगु्र्ेछैर्। 

14३. आवश्यक सहयोग परु् याउर्े : कुर्ै पतर् सवारीले दरु्नटर्ामा परेको अन्य सवारी वा 
सवारीमा रहेको मातर्सलाई आवश्यक सहयोग परु् याउर् ुपरे्छ। 

14४. प्रचार प्रसार गरे् गराउर्े : सवारी दरु्नटर्ाको रोकथाम गर्न ट्रावफक संकेतको जार्कारी 
सवनसाधारणलाई गराउर्को तर्तमत्त समय समयमा तर्देशर्ालयले ववतिन् र् संचार 
माध्यमबाट ट्रावफक संकेत सम्बन्धी कायनक्रमहरू प्रसाररत गरे् व्यवस्था गर्ुनपरे्छ। 

14५. लापरवाही साथ सवारी चलाउर् र्हरु्े : कुर्ै चालकले सवारी चलाउूँदा लापरवाही वा 
हेलचेक्रर् याई गरी सवारी चलाउर् ुहूँदैर्। 
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पररच्छेद-८ 

तबमा सम्बन्धी व्यवस्था 
 

14६. सवारीको तबमा गराउर्पुरे् : (1) सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले तोवकएबमोस्जम प्रत्येक 
सवारीको तबमा गराउर् ुपरे्छ। 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जम तबमा र्गरेको सवारीको दतानको प्रमाणपत्र र्वीकरण 
गररर्े छैर् र त्यस्तो सवारी सावनजतर्क सवारी िए त्यस्तो सावनजतर्क सवारीलाई यातायात 
सेवा सञ् चालर् गर्न पञ्जीकृत गररर्े र बाटो इजाजतपत्र प्रदार् गररर्े छैर् ।सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले यस ऐर्बमोस्जम तबमा गराएकोमा त्यस्तो तबमामा उपलेस्खत रकमको 
दावयत्विन्दा बढी दावयत्व व्यहोरे् छैर्। 

14७. चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा अन्य कमनचारीको तबमा : (1) यातायात सेवामा 
संलग्र् प्रत्येक सावनजतर्क सवारीको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा सो सेवामा काम 
गरे् अन्य कमनचारीको तोवकएको रकमको दरु्नटर्ा तबमा सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले 
गर्ुनपरे्छ। 

  (2) सवारीको दरु्नटर्ाबाट चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा अन्य कमनचारीको 
अङ्गिङ्ग वा मतृ्य ुिएमा सो बापत पाउर्े तबतमत रकम तर्ज स्वयम ्वा तर्जको र्स्जकको 
हकवालाले पाउर्ेछ। 

  (3) उपदफा (1) बमोस्जम चालक, पररचालक, सरुक्षाकमीको तबमा र्गराई 
यातायात सेवा सञ् चालर् गदान कुर्ै सावनजतर्क सवारी दरु्नटर्ा हरु् गई तर्जलाई कुर्ै पतर् 
वकतसमको हातर् र्ोक्सार्ी िएमा तर्जले पाउर्पुरे् रकम उपदफा (1) बमोस्जमको तबमा 
बराबरको रकम तर्ज वा तर्जको हकवालालाई सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले क्षततप ततन 
बापत ददर्पुरे्छ। 

14८. यात्रीको तबमा : (1) तोवकएको बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले यात्रा गरे् प्रत्येक यात्रीको तोवकएको रकमको दरु्नटर्ा तबमा गराउर् ु
परे्छ। 

  (2) सवारी दरु्नटर्ाबाट यात्रीको अङ्गिङ्ग िएमा अङ्गिङ्ग िए बापतको दरु्नटर्ा 
तबमाको रकम तर्जले पाउर्ेछ र सो दरु्नटर्ाबाट तर्जको मतृ्य ुिएमा आवश्यक कागजात 
पेश िएको दश ददर्तित्र तर्जको र्स्जकको हकवालालाई सो बापत पाउर्पुरे् दरु्नटर्ा 
तबमाको रकम उपलव्ध गराउर्पुरे्छ।  

  (3) उपदफा (1) बमोस्जम यात्रीको तबमा र्गराई यातायात सेवा सञ् चालर् गदान 
कुर्ै सावनजतर्क सवारी दरु्नटर्ाग्रस्त िई त्यसमा यात्रा गरररहेको कुर्ै पतर् यात्रीलाई कुर्ै 
पतर् वकतसमको हातर् र्ोक्सार्ी िएमा वा मतृ्य ुिएमा तर्जले पाउर् ुपरे् रकम उपदफा 
(1) बमोस्जमको तबमा बराबरको रकम तर्ज वा तर्जको हकवालालाई सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले क्षततप ततन बापत ददर्पुरे्छ। 
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1४९. तेस्रो पक्षको तबमा : (1) सवारीको दरु्नटर्ाबाट कुर्ै तेस्रो पक्ष वा तर्जको कुर्ै सम्पस्त्त 
कुर्ै वकतसमले र्ोक्सार् िएमा सो र्ोक्सार्ीको क्षततप ततन ददर्े प्रयोजर्का लातग सवारीधर्ी 
वा व्यवस्थापकले तोवकएको रकमको तेस्रो पक्ष तबमा गराउर्पुरे्छ। 

  (2) सवारी दरु्नटर्ाबाट कुर्ै तेस्रो पक्ष वा तर्जको कुर्ै सम्पस्त्त र्ोक्सार् िएमा 
सो र्ोक्सार्ीको क्षततप ततन बापत उपदफा (1) बमोस्जमको रकम तर्ज वा तर्जको 
हकवालाले पाउर्ेछ। 

  (3) उपदफा (1) बमोस्जम तेस्रो पक्ष वा कस्म्प्रहेस्न्सि तबमा र्गराई चलाएको 
सवारी दरु्नटर्ाग्रस्त िई कुर्ै तेस्रो पक्ष वा तर्जको सम्पस्त्त र्ोक्सार् िएमा र्ोक्सार्ी 
बापत तेस्रो पक्ष वा तर्जको हकवालाले पाउर् ुपरे् रकम उपदफा (1) बमोस्जमको तबमा 
बराबरको रकम पैतीस ददर्तित्र तर्ज वा तर्जको हकवालालाई सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकले क्षततप ततन बापत ददर् ुपरे्छ। तबमा कम्पर्ीले तबमा गरेको कागजात पेश 
गरेपतछ यथासम्िव तछटो उपलव्ध गराउर्पुरे्छ। 

  (४) सवारी दरु्नटर्ा िई तर्यन्त्रणमा तलएको सवारीसाधर् चालक तर्यन्त्रणमा 
आइसकेपतछ र ववमासम्बन्धी कागजातहरु प्राप्त िईसकेपतछ सवारीसाधर्लाई वहत्तर 
र्ण्टातित्र सवारी धर्ी वा व्यवस्थापकलाई स्जम्मा लगाइर्ेछ।  

 

पररच्छेद-९ 

काम, कतनव्य र अतधकार 

15०. तर्देशर्ालयको काम, कतनव्य र अतधकार : तर्देशर्ालयको काम, कतनव्य र अतधकार 
देहायबमोस्जम हरु्ेछाः 

(क) संगदठत एवं प्रिावकारी ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ् चालर् गराउर् 
त्यसको आतथनक तथा प्राववतधक पक्षमा अध्ययर् तथा अर्सुन्धार् 
गरे् वा गर्न लगाई तत्सम्बन्धी आवश्यक र्ीतत तर्धानरण गरे्, 

(ख) यातायातको सवु्यवस्था र ववकासको लातग यातायात सेवासूँग 
सम्बस्न्धत व्यस्क्त, फमन, कम्पर्ी वा संस्थालाई आवश्यक तर्देशर् 
ददर्े, 

(ग) आवश्यकता अर्सुार मालसामार् ढुवार्ीको प्राथतमकता तोकी सो 
प्राथतमकता अर्रुूप मालसामार् ढुवार्ी गर्न यातायात सेवासूँग 
सम्बस्न्धत व्यस्क्त, फमन, कम्पर्ी वा संस्थालाई तर्देशर् ददर्े, 

(र्) यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न यात्रीको चापलाई दृवष्टगत गरी 
मन्त्रालयको तर्देशर् अर्सुार बाटो तथा िाडा तर्धानरण सम्बन्धी 
आवश्यक कायन गरे्, 

(ङ) अन्तरावष्ट्रय प्रचलर् अर्रुूप ट्रावफक संकेत सावनजतर्क स्थार्मा 
राख् र्े व्यवस्था गरे्, 
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(च) सवारीको गतत, वजर् र सवारीमा रास्खर्े यात्री संख्या तर्धानरण 
गरे्, 

(छ) सवारीको यास्न्त्रक स्स्थतत तथा स्वरूपको जाूँचबझुको सम्बन्धमा 
आवश्यक अन्य काम कारवाही गरे्, 

(ज) यात्रीहरुको सवुवधालाई ध्यार्मा राखी आवश्यकता अर्सुार 
प्रततक्षालय तर्मानण गरे्, 

(झ) यातायात सेवाको सदुृढीकरणको तर्स्म्त आवश्यक अन्य काम 
कारवाही गरे्, 

(ञ) सडक दरु्नटर्ा न्य र्ीकरण तथा सडक सरुक्षा सम्बन्धी काम गरे्। 

15१. यातायात व्यवस्थापर् सतमतत : (1) प्रत्येक प्रदेशमा चपर्े सावनजतर्क सवारीहरूलाई 
व्यवस्स्थत रूपमा सञ् चालर् गर्न देहायका सदस्यहरू िएको प्रदेशस्तरीय यातायात 
व्यवस्थापर् सतमतत गठर् गररर्ेछ। 

  (क) तर्देशक, प्रदेश यातायात व्यवस्था तर्देशर्ालय  -अध्यक्ष 

  (ख) प्रदेश प्रहरी कायानलयले तोकेको अतधकृत  -सदस्य 

  (ग) मन्त्रालयले तोकेको अतधकृत प्रतततर्धी   -सदस्य 

  (र्) प्रमखु, प्रदेश ट्रावफक प्रहरी कायानलय   -सदस्य 

  (ङ) मन्त्रालयले मर्ोर्यर् गरेको यातायात 

   व्यवसायीहरूको प्रतततर्तध एकजर्ा   -सदस्य 

  (च) मन्त्रालयले मर्ोर्यर् गरेको यातायात 

   मजदरुहरूको प्रतततर्तध एकजर्ा    -सदस्य 

  (छ) सम्वस्न्धत सडक तडतिजर् कायानलयको एकजर्ा अतधकृत -सदस्य 
  (ज) तर्देशर्ालयले तोकेको यातायात व्यवस्था  

कायानलयको कायानलय प्रमखु    -सदस्य-सस्चव 

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको यातायात व्यवस्थापर् सतमतत अन्तगनतको स्थार्ीय 
यातायात व्यवस्थापर् सतमतत तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ। 

15२. यातायात व्यवस्थापर् सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार :यातायात व्यवस्थापर् 
सतमततको काम, कतनव्य र अतधकार देहायबमोस्जम हरु्ेछ। 

(क) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र चपर्े यातायात सेवा तर्वानधरूपमा सञ् चालर् गर्न 
सावनजतर्क सवारीलाई यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् कायनमा 
संलग्र् गराउर्े, 

(ख) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र बाटो कायम र्िएको ठाूँउमा केही समयको लातग 
बाटो कायम गरी यातायात सेवा सञ् चालर् गर्ुनपरे् िए अस्थायी 
बाटो कायम गरी सो बाटोमा चपर्े सावनजतर्क सवारीको िाडा 
तर्धानरण गर्न मन्त्रालयमा तसफाररस गरे्, 
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(ग) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र सावनजतर्क सवारीहरूको बाटोको इजाजतपत्र 
तलई यातायात सेवा सञ् चालर् गरे र्गरेको समय समयमा सो को 
र्वीकरण गरे र्गरेको तर्रीक्षण गरे् वा गर्न लगाउर्े, 

(र्) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र चपर्े सावनजतर्क सवारीहरूले समय समयमा 
जाूँचपास गरे र्गरेको र यो ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमको 
अधीर्मा रही तर्यतमत यातायात सेवा प्रदार् गरे र्गरेको समय 
समयमा तर्रीक्षण गरे् वा गर्न लगाउर्े, 

(ङ) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र यात्रीको चाप र सवारीको संख्या इत्यादीको 
अध्ययर् गरी कुर् ै ठाउूँमा यातायात सेवा सञ् चालर् गर्ुनपरे् 
आवश्यक देखेमा सो क्षेत्रमा बाटो तर्धानरण हरु् मन्त्रालय समक्ष 
तसफाररस गरे्, 

(च) आफ्र्ो क्षेत्रतित्र यातायात सेवा सवु्यवस्स्थत रूपमा सञ् चालर् गर्न 
अन्य आवश्यक काम कारवाही गरे्, 

15३. परीक्षा सतमतत : (1) सवारी चालक अर्मुततपत्रको लातग दरखास्त ददर्े व्यस्क्त सवारी 
चलाउर् समथन छ छैर् िने्न कुरा यवकर् गर्नको लातग दफा ४९ बमोस्जमको परीक्षण गर्न 
प्रत्येक यातायात व्यवस्था कायनलायमा देहायका सदस्य िएको एक परीक्षा सतमतत 
रहर्ेछ। 

  (क) प्रमखु सम्बस्न्धत यातायात व्यवस्था कायानलय   -अध्यक्ष 

  (ख) प्रदेश ट्रावफक प्रहरी कायानलयले तोकेको अतधकृत  -सदस्य 

  (ग) तर्देशर्ालयले तोकेको ववशेषज्ञ     -सदस्य 

  (2) उपदफा (1) बमोस्जमको सतमततले चालक अर्मुततपत्रको लातग दरखास्त 
ददर्े व्यस्क्तको परीक्षा तलई सफल िएकाहरूलाई चालक अर्मुततपत्र प्रदार् गर्न 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष तसफाररस गरे्छ। 

  (3) उपदफा (1) बमोस्जमको सतमततको बैठकको कायनववतध सतमततले तर्धानरण 
गरे बमोस्जम हरु्ेछ। 

  (4) उपदफा (1) बमोस्जमको सतमततले चालकका लातग तलर्े परीक्षाको 
पाठयक्रम, ववषय र परीक्षा प्रणाली तर्देशर्ालयले तोकेबमोस्जम हरु्ेछ। 

15४. यातायात तर्रीक्षकसम्बन्धी व्यवस्था : (1) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्केो तर्यमको 
अधीर्मा रही सवारीहरू चलाएको वा र्चलाएको र यातायात सेवामा संलग्र् सावनजतर्क 
सवारीले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमबमोस्जम पालर् गर्ुनपरे् शतनहरू प रा 
गरे र्गरेको तर्रीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले यातायात तर्रीक्षकको तर्यसु्क्त गरे्छ।  

(2) यातायात तर्रीक्षण तथा अर्गुमर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ। 
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15५. यातायात तर्रीक्षकको काम, कतनव्य र अतधकार : यातायात तर्रीक्षकको काम, कतनव्य र 
अतधकार देहायबमोस्जम हरु्ेछ। 

(क) यातायात सेवामा संलग्र् सावनजतर्क सवारीले बाटोको इजाजतपत्र 
प्राप्त बाटोमा यातायात सेवा सञ् चालर् गरे र्गरेको तर्रीक्षण गरे्, 

(ख) यातायात सेवामा संलग्र् िएका सावनजतर्क सवारीहरूले तर्धानररत 
सीट तथा वजर् क्षमताका अधीर्मा रही यात्री राख् र्े तथा 
मालसामार् लाद् र्े कायन गरे र्गरेको तर्रीक्षण गरे्, 

(ग) यातायात सेवामा संलग्र् सवारीहरूले समय समयमा यस 
ऐर्बमोस्जम गर्ुनपरे् जाूँचपास गराए र्गराएको तथा त्यसरी 
सञ्चातलत सेवा पञ्जीकृत िए र्िएको जाूँच गरे्, 

(र्) चालक, पररचालकको अर्मुततपत्र तथा यात्रसु ची हेरे् र यात्रीको 
वटकट जाूँची तर्धानररत िाडादर बमोस्जम िाडा तलइएको र्तलइएको 
तथा तर्धानररत गततमा सवारी चलाइएको र्चलाइएको कुराको 
तर्रीक्षण गरे्, 

(ङ) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यमको पालर् चालक, 
पररचालक, सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले गरेको छ छैर् िने्न 
कुराको समय समयमा तर्रीक्षण गरे्। 

15६. प्रस्शक्षण केन्र, सञ् चालर् गर्न अर्मुतत तलर्पुरे् : (1) कुर्ै पतर् वकतसमको सवारी 
चलाउर्े प्रस्शक्षण केन्र सञ् चालर् गर्न तर्देशर्ालयबाट अर्मुतत तलर्पुरे्छ। 

  (२) उपदफा (1) बमोस्जमको अर्मुतत तलर् चाहर्ेले तोवकएको ढाूँचामा 
तोवकएको दस्तरुसमेत संलग्र् राखी तर्देशर्ालयमा दरखास्त ददर्पुरे्छ। 

  (३) उपदफा (२) बमोस्जम दरखास्त परेमा त्यस्तो दरखास्त ददर्े व्यस्क्त, फमन, 
कम्पर्ी वा संस्थाले सञ् चालर् गर्न खोजेको प्रस्शक्षण केन्र सञ् चालर् गर्न सक्छ सक्दैर् 
िने्न कुराको जाूँचबझु गरी तर्देशर्ालयले त्यस्तो प्रस्शक्षण केन्र, कारखार्ा सञ् चालर् गर्न 
अर्मुतत ददर् सक्र्ेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोस्जमको अर्मुतत ददर् र्सवकर्े िए ददर् र्सक्र्कुो आधार 
र कारण खोली अर्मुतत माग्र्े व्यस्क्त, फमन वा कम्पतर्लाई तलस्खत जार्कारी ददर्पुरे्छ। 

  (५) उपदफा (४) बमोस्जम प्राप्त जार्कारी उपर स्चत्त र्बझेुमा स्चत्त र्बझुर्े 
पक्षले मन्त्रालय समक्ष उज री गर्न सक्र्ेछ र मन्त्रालयले दईु मवहर्ातित्र आवश्यक तर्णनय 
गरे्छ । 

  (6) सवारी र प्रस्शक्षण केन्रसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम हरु्ेछ । 

15७. कारखार्ा तथा वकन सप सञ् चालर् गर्न अर्मुतत तलर्पुरे्: (1) कुर्ै सवारीसाधर् तर्मानण 
गर्न वा उत्पादर् गर्न, पाटनप जान आयात गरी सवारीसाधर् तर्मानण गर्न सवारीसाधर्को वडी 
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तथा डाला तर्मानण गरे् कारखार्ा वा अटोमोवाइल वकन सप सञ् चालर् गर्न चाहर्े व्यस्क्त, 
फमन वा संस्थाले तर्देशर्ालयको अर्मुतत तलर्पुरे्छ। 

  (2) कारखार्ा तथा वकन सप संचालर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोस्जम 
हरु्ेछ।  

 
 

पररच्छेद-१० 

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 
15८. दण्ड सजाय : (1) दतानको प्रमाणपत्रमा उपलेख िए बमोस्जमको वास्तववक र्म्बर वा 

प्लेट र्राखी अकै र्म्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउर्े वा चलाउर् लगाउर्ेलाई 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले पचासहजार रुपैयासम्म जररवार्ा गर्न सक्र्छे। 

  (2) अतधकारप्राप्त अतधकारीले देहायको काम कावानही गरे् गराउर्ेलाई 
देहायबमोस्जम जररवार्ा गर्न सक्र्ेछ। 

(क) दफा १३, ४५ वा ११५ को ववपरीत काम कावानही गरे् 
गराउर्ेलाई पाूँच हजार रुपैयाूँ सम्म, 

(ख) दफा १४,२९,३९,73,9१,9४,123,127, को ववपरीत काम 
कावानही गरे् गराउर्ेलाई दशहजार रुपैयाूँ सम्म, 

(ग) दफा १५६, 15७ को ववपरीत काम कावानही गरे् गराउर्ेलाई 
वीसहजार रुपैया सम्म। 

(3) उपदफा (1) वा (2) मा उपलेख िएदेस्ख बाहेक यो ऐर् वा यस ऐर् 
अन्तगनत बर्ेको तर्यम वा जारी गरेको आदेशको ववपरीत काम कावानही गरे् गराउर्ेलाई 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले पाूँचहजार रुपैयासम्म जररवार्ा गर्नसक्र्ेछ। 

(4) दफा १२६ ववपरीत हरु्े गरी काम कावानही गरे् गराउर्े व्यस्क्तलाई 
पच्चासहजार रुपैयासम्म जररवार्ा वा पाूँच वषनसम्म कैद वा दबैु सजाय गरी अदालतले 
त्यस्तो व्यस्क्तबाट हातर् र्ोक्सार्ी पगु्र्े व्यस्क्तलाई उपयकु्त क्षततप ततन रकम ददलाउर् 
सक्र्ेछ। 

(5) दफा १६३ ववपरीत हरु्े गरी काम कावानही गरे् गराउर्े व्यस्क्तलाई 
दसहजार रुपैया जररवार्ा, एक वषनसम्म कैद वा दबैु सजाय गरी अदालतले त्यस्तो 
व्यस्क्तबाट हातर् र्ोक्सार्ी पगु्र्े व्यस्क्तलाई उपयकु्त क्षततप ततन रकम ददलाउर् सक्र्ेछ। 

1५९. ज्यार् मरेमा हरु्े सजाय : (1) कसैले सवारी चलाई कुर्ै मातर्सलाई वकची, ठक्कर ददई 
वा कुर्ै वकतसमले सवारी दरु्नटर्ा गराई सवारीमा रहेको, सवारी बावहर जरु्सकैु ठाउूँमा 
रहे बसेको कुर्ै मातर्स त्यस्तो दरु्नटर्ा गराई सवारीको कारणबाट मलुकुी फौजदारी 
अपराध संवहतामा उपलेस्खत म्यादतित्र मरेमा त्यस्तो कायन ज्यार्मारे् मर्साय तलई गरेको 
िए त्यसरी सवारी चलाउर्े व्यस्क्तलाई जन्मकैद हरु्ेछ। कसैले ज्यार् मारे् मर्साय तलई 
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त्यस्तो कायन गरेकोमा ज्यार् मार्न पाएको रहेर्छ िर्े त्यसरी सवारी चलाउर् ेव्यस्क्तलाई 
कसरुको मात्रा अर्सुार पाूँच वषनदेस्ख बाह्र वषनसम्म कैद हरु्ेछ। 

  (2) कसैले कुर्ै सवारी चालएबाट कुर्ै मातर्सलाई वकची, ठक्कर लातग वा कुर् ै
वकतसमले सवारी दरु्नटर्ा िई सवारीमा रहेको वा सवारी बावहर जरु्सकैु ठाउूँमा रहे 
बसेको मातर्स त्यस्तो दरु्नटर्ाको कारणबाट तत्कालै वा मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 
को महलमा उपलेस्खत म्याद तित्र मरेमा त्यस्तो कायन ज्यार् मारे् मर्साय तलई गरेको 
र्िएतापतर् त्यसरी सवारी चलाउूँदा कसैको ज्यार् मर्न सक्र्े ठ लो सम्िावर्ा छ िने्न कुरा 
जार्ी जार्ी वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दरु्नटर्ा हरु् गई 
त्यसैको कारणबाट कुर्ै मातर्सको मतृ्य ु हरु् गएको रहेछ िर्े त्यसरी सवारी चलाउर्े 
व्यस्क्तलाई कसरुको मात्रा अर्सुार दईु वषनदेस्ख दश वषनसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाूँ 
देखी एक लाख रुपैयाूँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ। 

  (3) कसैको ज्यार् मर्न सक्छ िने्न जस्तो र्देस्खएको अवस्थामा कसैले कुर् ै
सवारी चलाउूँदा सवारी दरु्नटर्ा हरु् गई सवारीमा रहेको वा सवारी बावहर जरु्सकैु 
ठाउूँमा रहे बसेको कुर्ै मातर्सको मतृ्य ु हरु् गएको रहेछ िर्े त्यसरी सवारी चलाउर्े 
व्यस्क्तलाई एक वषनसम्म कैद वा दशहजार रुपैयाूँसम्म जररवार्ा वा दबैु सजाय हरु्ेछ। 

  (4) चालक अर्मुततपत्र र्िएको व्यस्क्तले सवारी चलाई उपदफा (1) वा (2) 
बमोस्जमको कसरु गरेमा तर्जलाई सोही उपदफाबमोस्जम हरु्े सजायमा थप पाूँच हजार 
रुपैयाूँ समेत जररवार्ा हरु्ेछ। 

   तर जन्मकैद हरु्ेमा त्यस्तो थप जररवार्ा हरु्ेछैर्। 

  (5) कुर्ै सवारीको धर्ी वा सवारीको स्जम्मा तलएको व्यस्क्तले चालक 
अर्मुततपत्र र्िएको व्यस्क्तलाई सवारी चलाउर् ददई कुर्ै मातर्सलाई वकची, ठक्कर लागी 
वा दरु्नटर्ा िई सो मातर्स मर्न गएमा त्यस्तो सवारी चलाउर् ददर्े व्यस्क्तलाई दईु 
वषनसम्म कैद हरु्ेछ। 

1६०. अङ्गिङ्ग िएमा हरु्े सजाय : (1) कसैले कुर्ै सवारी चलाएबाट कुर्ै मातर्सलाई वकची, 
ठक्कर लातग वा दरु्नटर्ा िई सवारीमा रहेको वा सवारी बावहर जरु्सकैु ठाउूँमा रहे बसेको 
मातर्सको त्यस्तो दरु्नटर्ाको कारणबाट अङ्गिङ्ग िएमा त्यस्तो कायन बदतर्यत साथ गरेको 
िए अन्धो वा र्प ंसक मध्ये जरु्सकैु कुरा िएतापतर् त्यसरी सवारी चलाउर्े व्यस्क्तलाई 
आठ वषनसम्म कैद र दश हजार रुपैयूँसम्म जररवार्ा हरु्ेछ। सो दईु खत बाहेक अन्य 
कुर्ै अङ्ग बेकम्मा िएमा आठ वषनसम्म कैद र पाूँच हजार रुपैयाूँसम्म जररवार्ा र एउटै 
वकतसमको काम तलर्े एउटा िन्दा बढी अङ्ग हरु्ेमा सो मध्ये एउटा अङ्ग मात्र बेकम्मा 
िएमा मातथ लेस्खएको सजायको आधा सजाय हरु्ेछ। सो खत तर्को िई काम लाग्र्े 
िएमा त्यस्तो सवारी चलाउर्े व्यस्क्तलाई पाूँचहजार रुपैयाूँ जररवार्ा हरु्ेछ। 
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  (2) चालक अर्मुततपत्र र्िएको व्यस्क्तले सवारी चलाई उपदफा (1) मा 
उस्पलस्खत कुर्ै कसरु गरेमा तर्जलाई सो उपदफाबमोस्जम हरु्े सजायमा पाूँचहजार रुपैयाूँ 
थप जररवार्ा हरु्ेछ। 

  (3) कुर्ै सवारीको धर्ी वा सवारीको स्जम्मा तलएको व्यस्क्तले चालक 
अर्मुततपत्र र्िएको व्यस्क्तलाई सवारी चलाउर् ददई कुर्ै मातर्सलाई वकची, ठक्कर लागी 
वा दरु्नटर्ा िई सवारीमा रहेको वा सवारी बावहर जरु्सकैु ठाउूँमा रहे बसेको मातर्सको 
अङ्गिङ्ग िएमा त्यस्तो सवारी चलाउर् ददर्े व्यस्क्तलाई दईुहजार रुपैयाूँ जररवार्ा हरु्ेछ। 

16१. र्ा खचन, कृया खचन र क्षततप ततन िराई ददर्े : (1) सवारी दरु्नटर्ालाई कुर्ै पक्षलाई कुर् ै
पतर् वकतसमको हातर् र्ोक्सार्ी पगु्र् गएमा पीतडत पक्षलाई देहायबमोस्जम र्ा खचन र 
क्षततप ततन रकम चालक, सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकबाट िराई ददर्पुरे्छ। 

(क) ज्यार् मरेकोमा सो मरे् व्यस्क्तको हकवालालाई कृया खचन बापत 
पचासहजार रुपैयाूँ र क्षततप ततन बापत तेस्रो पक्षको तबमा र्गराएको 
िए यस ऐर्बमोस्जम तेश्रो पक्षले पाउर्े दरु्नटर्ा तबमाको रकम, 

(ख) अङ्गिङ्ग िएकोमा तर्को िइनकर् पतर् काम र्लाग्र्े िए सो को 
क्षततप ततन बापत तेस्रो पक्षको तबमा र्गराएको िए यस ऐर्बमोस्जम 
तेस्रो पक्षले पाउर्े अङ्गिङ्ग बापतको दरु्नटर्ा तबमाको रकम र 
त्यस्तो अङ्ग काम र्लाग्र् ेिए र्ा खचन बापत पच्चीसहजार रुपैयाूँ 
देखी पचासहजार रुपैयाूँसम्म। 

(2) सवारी दरु्नटर्ाबाट कुर्ै व्यस्क्तको ज्यार् मरेको िए सो मरे् व्यस्क्तको 
हकवालालाई कृयाखचन र क्षततप ततन रकम र अङ्गिङ्ग िएको िए सो हरु्े व्यस्क्तलाई र्ा 
खचनको रकम उपदफा (1) बमोस्जम प्रमखु स्जपला अतधकारीले तत्कालै सवारी चालक, 
सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकबाट िराई ददर्पुरे्छ। 

(3) उपदफा (1) मा लेस्खएको बाहेक चालकले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत 
बर्ेको तर्यम वा जारी गरेको आदेश बस्खनलाप हरु् ेगरी सवारी चलाई दरु्नटर्ा हरु् गई 
कुर्ै व्यस्क्तलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो व्यस्क्तलाई तत्कालै औषधी खचन बापत प्रमखु 
स्जपला अतधकारीले चोटपटकको स्स्थतत तबचार गरी चालक, सवारीधर्ी वा 
व्यवस्थापकबाट पच्चीसहजार रुपैयाूँ ददलाई ददर्पुरे्छ। त्यस्तो चोटपटक लाग्र्े व्यस्क्तले 
पतछ बढी रकम क्षततप ततन पाउर्े िएमा त्यसरी औषधी खचन बापत ददएको रकम कट्टी 
गरी बाूँकी पाउर्े रकम मात्र ददइर्ेछ। 

(4) यस दफामा मातथ जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् यस दफाबमोस्जम 
िराइर्े र्ा खचन, कृया खचन र क्षततप ततनको कुल रकमको पाूँच प्रततशत िन्दा बढी  
चालकबाट िराईर्े छैर्। 

(5) उपदफा (1) र (2) बमोस्जम बझुाउर्पुरे् कृया खचन, र्ा खचन र क्षततप ततन 
रकम चालकले बझुाउर् ु परे्मा तर्जले बझुाउर् र्सकी प्रचतलत कार् र्बमोस्जम तर्जको 
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जायजातबाट पतर् असलु उपर हरु् सकेर् िर् ेसो उपर र्िए जतत रुपैयाूँ तर्जबाट असलु 
उपर िएको जररवार्ा मध्येबाट िराई ददर्पुरे्छ। 

(6) यस दफामा लेस्खएबमोस्जम तबमा कम्पर्ीले व्यहोर्ुनपरे् िर्ी एवकर् िएको 
क्षततप ततन बापतको रकम यथाशीघ्र िराई ददर्पुरे्छ। 

(7) यस ऐर्को ववतिन् र् दफा मा जरु् सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् यस ऐर्को 
दफा 126,१५8 को उपदफा (४), (5) दफा 1५९,१६०,161,164 बमोस्जमको 
मदु्दाको अर्सुन्धार् तहवककात, मदु्दाको कारवाही र वकर्ारा गरे् क्षततप ततन सम्बन्धी 
व्यवस्था प्रचतलत संर्ीय कार् र्बमोस्जम हरु्ेछ।  

16२. सडक कसरुसम्बन्धी व्यवस्था : (1) सडकमा सवारी चलाउदा देहायको कायन गरेमा 
सडक कसरु मातर्र्ेछाः 

   (क) ट्रावफक सङ्केत वा ईशारा उपलङ्घर् गरी सवारी चलाएको, 
(ख) सवारी अड्याउर् तर्षेध गररएको ठाउूँ वा समयमा सवारी 

अड्याएको, 
(ग) सवारी मोड्र् वा ध्वतर् सङ्केत ददर् तर्षेध गररएको ठाउूँमा सवारी 

मोडेको वा ध्वर्ी सङ्केत ददएको, 
(र्) सडकमा गलत साइड तफन बाट सवारी चलाएको, 
(ङ) एकतफी सडकमा सो ववपरीत सवारी चलाएको, 
(च) अवस्था ठीक र्िएको सवारी चलाएको, 
(छ) तर्धानररत गततिन्दा बढी गततमा सवारी चलाएको, 
(ज) राती वा कुवहरो लागेको बेलामा बत्ती र्बाली सवारी चलाएको, 
(झ) मादक पदाथन सेवर् गरी सवारी चलाएको, 
(ञ) लवुकङ्ग ग्लास र्राखी सवारी चलाएको, 
(ट) सवारी तोवकएको मापदण्ड ववपरीत सवारी मोतडफाई गरी 

चलाएकोमा, 
(ठ) अरूलाई बाधा पगु्र्े गरी सावनजतर्क स्थार्मा सवारी राखेको, 
(ड) सवारी चलाउर् तर्षेध गररएको ठाउूँ वा समयमा सवारी चलाएको, 
(ढ) र्म्बर प्लेट र्राखी सवारी चलाएको, 
(ण) सवारीको वजर्को हद तर्धानरण गररएको ठाूँउमा तर्धानररत 

वजर्िन्दा बढी वजर्को सवारी चलाएको, 
(त) पेटी र्बाूँधी वा हेपमेट र्लगाई सवारी चलाएको, 
(थ) सवारीमा बस्र्े वा राख् र्े मातर्स वा मालसामार्को हद तर्धानरण 

गररएकोमा सो हद िन्दा बढी िाडा तलई सवारी चलाएको, 
(द) सावनजतर्क सवारीको चालकले यात्री तलर् इन्कार गरेको, 
(ध) तर्धानररत िाडा दरिन्दा बढी िाडा तलई सवारी चलाएको, 
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(र्) लापरवाही साथ सवारी चलाएको, 
(प) बाटो इजाजतपत्र र्तलई सावजनतर्क सवारी चलाएको, 
(फ) चालक अर्मुततपत्र साथमा र्राखी सवारी चलाएको, 
(ब) सवारी चलाउूँदा मोवाइल फोर् प्रयोग गरेको, 
(ि) लेर् उपलङ्घर् गरेको, 
(म) तोवकएबमोस्जमको र्म्बर प्लेट प्रयोग र्गरेको, 
(य) जथािावी कसैले बाटो काटेमा, 
(र) पेश गर्ुनपरे् वववरण पेश र्गरेमा, 
(ल) यस ऐर् वा ऐर् अन्तगनतको तर्यम उपलङ्घर् गरेको। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जमको कसरु गरे्लाई यातायात तर्रीक्षक वा कस्म्तमा 
प्रहरी साहयक तर्रीक्षक दजानको प्रहरी कमनचारीले पवहलो पटकको लातग एक हजार, 
दोश्रो पटकको लातग एक हजार पाूँच सय र तेश्रो पटकको लातग वा सो िन्दा बढी 
पटकको लातग रु. दईु हजार जररवार्ा गर्नसक्र्ेछ। 

(3) अतधकारप्राप्त  अतधकारी, यातायात तर्रीक्षक वा प्रहरीले गरेको जररवार्ा 
बापतको रकम तोवकएबमोस्जम जम्मा हरु्ेछ। 

(4) उपदफा (1) बमोस्जम यातायात तर्रीक्षक वा प्रहरीले गरेको जररवार्ाको 
रकम तत्काल बझुाउर् र्सक्र्ेलाई चौतबस र्ण्टातित्र त्यस्तो रकम सम्बस्न्धत प्रहरी 
कायानलय वा अतधकारप्राप्त  अतधकारीसमक्ष बझुाउर् प जी ददर्ेछ। 

(5) उपदफा (1) मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् कसैले उपदफा (1) मा 
उपलेस्खत कसरु गदानको बखत तर्जलाई सजाय गर्न तत्काल र्टर्ास्थलमा यातायात 
तर्रीक्षक वा र्टीमा सहायक प्रहरी तर्रीक्षक दजानसम्मको अतधकृत र्िएमा पतर् 
र्टर्ास्थलमा रहेको कुर् ैपतर् प्रहरी जवार्ले त्यस्तो कसरु गरे्लाई तर्जले गरेको कसरु 
खलुाई सो बापत तर्जलाई हरु्े जररवार्ाको रकम चौतबस र्ण्टातित्र सम्बस्न्धत प्रहरी 
कायानलयमा बझुाउर् प जी ददर्ेछ। 

(6) उपदफा (4) वा (5) बमोस्जमको प जी ददंदा त्यस्तो प जीको र्क्कल प्रततमा 
सो प जी बझुर्ेको सही समेत गराउर्पुरे्छ। 

(7) उपदफा (4) वा (5) मा लेस्खएको समयसम्म पतर् अतधकारप्राप्त  अतधकारी 
वा सम्बस्न्धत प्रहरी कायानलय समक्ष त्यस्तो जररवार्ाको रकम र्बझुाउर्ेलाई 
अतधकारप्राप्त  अतधकारीले दईुहजार रुपैयासम्म जररवार्ा गरी त्यस्तो व्यस्क्त चालक िए 
चालक अर्मुततपत्र, सवारीधर्ी वा व्यवस्थापक िए सवारीको बाटो इजाजतपत्र वा 
तर्जहरूको यातायात सेवा सञ् चालर् गर्न प्राप्त अर्मुततपत्र बढीमा सात ददर्को लातग 
तर्लम्बर् गर्न सक्र्ेछ। 
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(8) उपदफा (7) बमोस्जम तर्लम्बर् गररएको अवतधसम्म पतर् जररवार्ा 
र्बझुाएमा अतधकारप्राप्त  अतधकारीले त्यस्तो चालक अर्मुततपत्र, बाटो इजाजतपत्र वा 
यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् अर्मुततपत्र खारेज गर्न सक्र्ेछ। 

 

पररच्छेद-११ 

ववववध 

16३. हातर् र्ोक्सार्ी परु् याउर् र्हरु्े : कसैले सवारीमा रहेको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी 
सवारीमा अन्य कमनचारी वा यात्रीलाई वपट्र्, सवारी रोक्र्े, सवारी तोडफोड गरे् वा अन्य 
कुर्ै वकतसमले त्यस्तो सवारी वा सवारीमा रहेको मातर्स वा मालसामार्लाई कुर्ै हातर् 
र्ोक्सार्ी परु् याउर्े कामगर्ुन र आगजर्ी गराउर्हुुूँदैर्। 

16४. सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले तलर्पुरे् : कुर्ै चालकले लापरवाही गरी वा बदतर्यतप वनक 
यो ऐर् अन्तगनतको तर्यम वा आदेशको उपलङ्घर् गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा यस 
ऐर्बमोस्जम त्यस्तो चालकले ततर्ुनपरे् जररवार्ा, र्ा खचन, कृया खचन वा क्षततप ततनको रकम 
सम्बस्न्धत सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले ततरी ददर्पुरे्छ। 

16५. सजाय र्हरु्े : दफा 15८, 1५९ र 160 मा लेस्खएको अवस्थामा बाहेक अन्य 
अवस्थामा चालकले काब ुबावहरको पररस्स्थततबाट दरु्नटर्ा िई कुर्ै हातर् र्ोक्सार्ी पगु्र् 
गएको रहेछ िर्े त्यस्तो सवारी चलाउर्े चालकलाई कुर्ै सजाय हरु्ेछैर्। 

  तर यस दफाबमोस्जमको मदु्दाको कारवाही वकर्ारा संर्ीय कार् र्बमोस्जम हरु्ेछ। 

16६. प्रततस्पधानत्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् : यस ऐर्मा अन्यत्र जरु्सकैु कुरा 
लेस्खएको िएतापतर् स्वच्छ प्रततस्पधानत्मक ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको ववकास गर्नको 
लातग सावनजतर्क सवारीलाई चक्रप्रणाली अन्तगनत यातायात सेवा सञ् चालर् गरे् गरी 
इजाजतपत्र प्रदार् गररर्ेछैर्। 

167. सवारी एक आपसमा ठोवकएमा : एकिन्दा बढी सवारी गतुडरहेको अवस्थामा एक 
आपसमा ठक्कर खाएमा प्रहरीको अर्सुन्धार्बाट जरु् सवारीले ट्रावफक तर्यम पालर्ा 
र्गरेको कारणबाट ठक्कर खाएको हो िर्े सो दरु्नटर्ाको दावयत्व र क्षततप ततन ट्रावफक 
तर्यम उलङ्घर् गरे् सवारीको चालक, सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकले व्यहोर्ुनपरे्छ। 

1६८. तर्देशर् ददर्सक्र्े : प्रदेश सरकार, मन्त्रालय वा तर्देशर्ालयले यातायात 
व्यवसायीहरूलाई यातायात व्यवसायलाई प्रिावकारी बर्ाउर् तथा यातायात सेवालाई 
सरल तथा सलुि बर्ाउर् आवश्यक तर्देशर् ददर् सक्र्ेछ। यसरी ददइएको तर्देशर्को 
पालर्ा गर्ुन यातायात व्यवसायीको कतनव्य हरु्ेछ। 

1६९. अतधकार प्रत्यायोजर् : यस ऐर्बमोस्जम तर्देशर्ालय वा अतधकारप्राप्त अतधकारीलाई प्राप्त 
अतधकारहरू मध्ये कुर्ै वा सबै अतधकार आवश्यकता अर्सुार तर्देशर्ालय वा 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले कुर्ै सतमतत, अतधकारी, यातायात तर्रीक्षक वा प्रहरीलाई 
प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ। 
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1७०. परु्रावेदर् : (1) यस ऐर्बमोस्जम अतधकारप्राप्त अतधकारी, प्रहरी वा यातायात तर्रीक्षकले 
गरेको तर्णनय वा सजायको आदेशउपर सम्बस्न्धत व्यस्क्तले तर्देशर्ालय समक्ष उजरु गर्न 
सक्र्ेछ।  

(2) यस ऐर्बमोस्जम तर्देशर्ालयले गरेको तर्णनय वा आदेशउपर स्चत्त र्बझेुमा 
जार्कारी पाएको तमततले पैतीस ददर्तित्र सम्बस्न्धत उच्च अदालत समक्ष परु्रावेदर् 
लाग्र् सक्र्ेछ। 

1७१. उजरु गरे् हदम्याद र परु्रावेदर् गरे् म्याद : (1) दफा 126,१५8 को उपदफा (4), 
(5) र दफा १५९, १६०,161,164 अन्तगनतको कसरुमा प्रचतलत संर्ीय 
कार् र्बमोस्जमको हदम्याद तित्र उजरु गर्ुनपरे्छ र यस ऐर् अन्तगनतका अन्य कसरुको 
हकमा िए गरेको तमततले पैंततस ददर्तित्र उजरु गर्ुनपरे्छ। 

  (2) दफा 126,१५8 को उपदफा (4), (5) र दफा 1५९,16० र 161 
अन्तगनतका कसरुका सम्बन्धमा बाहेक यस  ऐर् अन्तगनतका अन्य कसरुका सम्बन्धमा 
तर्णनय वा आदेशको स चर्ा पाएको तमततले पैंततस ददर्तित्र उजरु गर्ुनपरे्छ। 

17२. सहयोग परु् याउर्पुरे् : यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम वा जारी गररएको कुर्ै 
आदेश कायानन्वयर् गरे् सन्दिनमा अतधकारप्राप्त अतधकारी वा यातायात तर्रीक्षकले कुर् ै
वकतसमको सहयोग मागेमा तर्जहरूलाई त्यस्तो सहयोग परु् याउर्े कतनव्य प्रहरी लगायत 
सम्बस्न्धत सबैको हरु्ेछ। 

17३. अन्य सवारीसाधर्को चालकले यस ऐर्को पालर् गर्ुनपरे् : यस ऐर्बमोस्जम दतानगर्ुन र्परे् 
सवारीसाधर् वा कुर्ै सवारीसाधर् चलाउर् यस ऐर्बमोस्जम चालक अर्मुततपत्र तलर् ुर्परे् 
रहेछ िर्े त्यस्तो सवारी चलाउूँदा चालकले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको तर्यम 
वा जारी गररएको आदेशद्बारा तर्धानररत ट्रावफक तर्यमको पालर्ा गर्ुनपरे्छ। 

१७४. असल तर्यतले गरेको कामको बचाउ : अतधकारप्राप्त  अतधकारी वा तर्जले अतधकार 
प्रत्यायोजर् गरेको सतमतत, अतधकारी, यातायात तर्रीक्षक, प्रहरी कमनचारी वा सम्बस्न्धत 
कुर्ै कमनचारीले यस ऐर्बमोस्जम आफ्र्ो कतनव्य पालर् गदान असल तर्यतले गरेको काम 
कारवाहीमा तर्ज व्यस्क्तगत रूपमा जवाफदेही हरु्ेछैर्। 

   तर असल तर्यत राखेर काम गरेको हो िने्न कुराको प्रमाणको िार 
सम्बस्न्धत व्यस्क्तमा हरु्ेछ। 

17५. ववशेष अतधकार : यस ऐर्मा जरु्सकैु कुरा लेस्खएको िएतापतर् कुर्ै सवारीको सम्बन्धमा 
यस ऐर्को कुर्ै व्यवस्था तोवकएको अवतधसम्म लाग  र्हरु्े गरी प्रदेश सरकारले छुट 
ददर् सक्र्ेछ। 

17६. ववववध : यस ऐर्का ववतिन् र् दफाबमोस्जम समय गणर्ा गदान यो ऐर् प्रारम्ि िएको 
तमततबाट गणर्ा गररर्ेछ। 

17७. प्रदेश सरकारको दावयत्व हरु्े : यस ऐर् अन्तगनत संचातलत सावनजतर्क सवारी र तीर्मा 
प्रयोग िएको श्रम, सीप र प ूँजीको संरक्षण गरे् सामान्य दावयत्व प्रदेश सरकारको हरु्ेछ। 
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17८. बाधा अडकाउ फुकाउर्े अतधकार : यस ऐर्को कायानन्वयर् गदान कुर्ै बाधा अडकाउ 
परेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा स चर्ा प्रकास्शत गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो 
बाधा अडकाउ हटाउर् सक्र्ेछ। 

17९. अर्सु चीमा हेरफेर गर्न सक्र्े : प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा स चर्ा प्रकास्शत गरी 
अर्सु चीमा आवश्यक हेरफेर गर्न सक्र्ेछ। 

1८०. तर्यम बर्ाउर्े अतधकार : यस ऐर्को उदे्दश्य प ततनको लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक 
तर्यमहरू बर्ाउर् सक्र्ेछ। 

18१. बचाउ : यो ऐर् प्रारम्ि हुूँदाका बखत प्रचलर्मा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था 
ऐर्, २०४९ बमोस्जम िए गरेका काम कारवाहीहरु यसै ऐर्बमोस्जम िएको मातर्र्ेछ। 
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अर्सु ची-1 

(दफा ३,४ र ५ सूँग सम्बस्न्धत) 

सवारीको वगीकरण 

 

खण्ड (क) : ठ लो सवारी (दफा ३ सूँग सम्बस्न्धत) : 

बस, ट्रक, लहरी, ट्रयाक्टर, दमकल, डोजर, डम्फर, के्रर्, वटपर, रोलर आदद। 

 

खण्ड (ख) : मझौला सवारी (दफा ४ सूँग सम्बस्न्धत) : 

तमतर्बस, तमतर्ट्रक, जीप, पीकअप, भ्यार्, के्रर्, ट्रक्याटर, रोलर आदद। 

 

खण्ड (ग) : सार्ो सवारी (दफा ५ सूँग सम्बस्न्धत) : 

कार, जीप, भ्यार्, वपकअप, मोटर साइकल, स्कुटर, टेम्पो, पावर वटलर, मोपेड, तीर् 
पाङग्र े“इ” ररक्सा आदद। 
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अर्सु ची – २ 

(दफा ६,७,८,९ र १0 सूँग सम्बस्न्धत) 

सवारीको प्लेट 

िाग-१ : साधारण सवारी र्म्बर प्लेट 

खण्ड (क) : सावनजतर्क सवारी (दफा ६ को उपदफा (5) सूँग सम्बस्न्धत) : 

कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

खण्ड (ख) : पयनटक सवारी (दफा ७ को उपदफा (2) सूँग सम्बस्न्धत) 

 हररयो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

खण्ड (ग) : तर्जी सवारी (दफा 8 को उपदफा (3) सूँग सम्बस्न्धत) 

 रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

खण्ड (र्) : सरकारी सवारी (दफा 9 को उपदफा (2) सूँग सम्बस्न्धत) 

 सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

खण्ड (ङ) : संथार्को सवारी (दफा १० को उपदफा (2) सूँग सम्बस्न्धत) 

 पहेंलो प्लेटमा र्ीलो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

खण्ड (च) : कुटर्ीततक सवारी (दफा 1२ को उपदफा (2) सूँग सम्बस्न्धत) 

 र्ीलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्कमा हरु्पुरे्छ। 

रष्टव्य : 

१. प्रदेश मखु्यमन्त्री, सिामखु, उपसिामखु, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री चढर्े सवारीसाधर्को 
सवारी र्म्बर प्लेटको मातथको आधा िाग रातो र तपलो आधा िाग सेतो रङ्गको अक्षर र 
अंकमा हरु्पुरे्छ। 

2. स्थार्ीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमखु/उपप्रमखु चढर्े सवारीसाधर्को र्म्बर प्लेट  
सेतो रङ्गको र्म्बर प्लेटमा पहेलो अक्षर हरु्पुरे्छ। 
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अर्सु ची-३ 

(दफा १6 सूँग सम्बस्न्धत) 
सवारी दतान प्रमाणपत्रको ढाूँचा 

प्रदेश सरकार 

िौततक प वानधार ववकास मन्त्रालय 

यातायात व्यवस्था तर्देशर्ालय 

....................यातायात व्यवस्था कायानलय 

सवारी दतान रं्. : 

सवारीको वकतसम : 

दतान तमतत : 

सवारीधर्ीको र्ाम, थर : 

बतर् : 

सवारीधर्ीको हस्ताक्षर :     अतधकृतको सही : 

 

दतान गरे् अतधकारको 

हस्ताक्षर : 

तमतत : 

            र्ामसारी िएको तमतत .... 

 

 

सवारीधर्ीको र्ाम, थर, वतर् :..... 

 

..........................................    र्ामसारी गरे् अतधकारीको 

         हस्ताक्षर : 

सवारीधर्ीको 
फोटो 

सवारीधर्ीको 
फोटो 
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प्रमाणपत्रको र्वीकरण 

र्वीकरण गरेको तमतत र्वीकरणको म्याद पगु्र्े तमतत र्वीकरण गरे् अतधकारीको सही 

   

सवारीको ववस्ततृ वववरणाः 

1. कम्पर्ीको र्ामाः  

2. सवारीको मोडेल/ सालाः 

3. तसतलण्डर संख्यााः 

4. हषन पावर/तस.तस.- 

5. चेतसस र्म्बराः 

6. इस्न्जर् र्म्बराः 

7. सवारीको रङ्गाः 

8. सीट क्षमता (चालक सवहत)- 

9. वजर्ाः 

10. पेट्रोल/तडजेल/अन्य 

११. रेतडयो, क्यासेट प्लेयर, टेतलफोर् आदद छ/छैर्ाः 

12. कुर् कम्पर्ी, फमन वा मातर्सबाट खररद गरेको हो सो कम्पर्ी, फमन वा मातर्सको र्ामाः 

13. प्रयोगाः 

14. चलाउर्े क्षेत्राः 

15. िन्सारको तर्स्सााः 

सवारी जाूँचेको 

सवारी जाूँचेको तमतत र्वीकरणको म्याद पगु्र्े तमतत जाूँच्र्े अतधकारीको सही 
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अर्सु ची-4 

(दफा 21 सूँग सम्बस्न्धत) 

अस्थायी दतानको प्रमाणपत्र 

िौततक प वानधार ववकास मन्त्रालय 

यातायात व्यवस्था तर्देशर्ालय 

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

पत्रसंख्या :         तमतत : 

चलार्ी रं्. :...... ....... .......शाखा...... ..   ........ 

प्राप्त पत्र संख्या र तमतत : 

ववषय : अस्थायी र्म्बर । 

श्री....... ............... ......... 

 उपयुनक्त सम्बन्धमा व्यस्क्त/फमन/कम्पर्ीले यस कायानलयमा तमतत २०/  /.... मा 
ददएको तर्वेदर् र सो साथ संलग्र् प्रमाणहरूको आधारमा तर्म्र् बमोस्जम वववरण िएको सवारी 
तोवकएको अवतधसम्मको तर्तमत्त अस्थायी र्म्बर ददइएको छ। 

1. सवारीधर्ीको र्ाम, थर, वतर् : 

2. ददइएको अस्थायी र्म्बर : 

3. अस्थायी र्म्बरको अवतध : 

4. िन्सारको तर्स्सा : 

5. सवारी तर्मानता : 

6. सवारीको वकतसम : 

7. तसतलण्डर संख्या : 

8. हषन पावर तस. तस. : 
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9. चेतसस र्म्बर : 

10. इस्न्जर् र्म्बर : 

11. सवारीको रङ्ग : 

12. सीट क्षमता (चालक सवहत) : 

13. वजर् : 

14. पेट्रोल/तडजेल/अन्य : 

15. सवारीको परुार्ो प्लेट र्म्बर : 
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अर्सु ची-५ 

(दफा ५० सूँग सम्बस्न्धत) 
प्रदेश सरकार 

प्रदेश रं्. १ 

सवारी चालक अर्मुततपत्र 

Driving Licence 

 

र्म्बर : 

Number 

र्ाम : 

Name 

जारी तमतत      म्याद समाप्त तमतत : 

Date of Issue      Expiry Date 

र्ा.प्रा.रं्.      रक्त सम ह : 

Ctz. No.      Blood Group 

वपता/पततको र्ाम : 

Father/Husband' 

ठेगार्ा : 

Adress 

 

 

तापाईलाई तर्म्र् बमोस्जमको सवारीहरूको चालक अर्मुततपत्र ददइएको छ : 

The Holder of this Licence is authorized to drive the following vechicles. 

फोटो 

photograph 



57 
 

क. 

A 

मोटर साइकल, स्क टर, मोपेड 

Motorcycle, Scooter, Moped 

च. 

F 

तमतर्बस, तमतर्ट्रक 

Minibus, Minitruck 

ख. 

B 

कार, जीप, डेतलिरी भ्यार् 

Car, Jeep, Delivery van 

छ. 

G 

ट्रक, बस, लहरी, वटपर 

Truck, Bus, Lorry, Tipper 

ग. 

C 

C1 

टेम्पो, अटोररक्सा 

Tempo, Autoriksaw 

E-Rickshaw 

ज. 

H 

H1 

रोडरोलर, डोजर 

Road Roller, Dozer 

Dozer 

र्. 

D 

पावर वटलर 

Powertillar 

झ. 

I 

I1 

I2 

के्रर्, दमकल, लोडर 

Crane, Fire brigade, Loader 

Mobile Crane, Crane Mounted 

Fire brigrade 

ङ. 

E 

ट्रयाक्टर 

Tractor, Trailar Tractor (Low 

Bed) 

ञ. 

J1 

J2 

J3 

J4 

J5 

K 

K1 

अन्य 

Exacavator 

Backhole Loader 

Grader 

Forklift 

Other 

Scooter, Moped 

अपाङ्गता िएका व्यस्क्त 

 

 जारी गरे् अतधकारी      सवारी चालकको दस्तखत 

 Issued by       Licence holder's signature 

 

 

     

 कारवाही Offences 
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अर्सु ची-६ 

(दफा ७५ सूँग सम्बस्न्धत) 
(बाटो इजाजतपत्रको ढाूँचा) 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश रं्.१ 

िौततक प वानधार ववकास मन्त्रालय 

यातायात व्यवस्था तर्देशर्ालय 

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

इजाजत ददर्े अतधकारीको 

र्ाम : 

दजान : 

दरखास्त : 

तमतत : 

चेतससको लम्बाई : 

इस्न्जर् र्म्बर : 

मोडेल : 

सवारी तर्मानण गरे् कम्पतर् वा संस्थाको र्ाम र ठेगार्ा : 

वडी तयार गरे् कारखार्ाको र्ाम, ठेगार्ा : 

इजाजत पत्र रं्.: 

सवारीको वकतसम : 

सवारीधर्ी वा व्यवस्थापकको र्ाम : 
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अर्सु ची-7 

(दफा 91 सूँग सम्बस्न्धत) 
(यातायात सेवा संचालर् गरे् अर्मुततपत्रको ढाूँचा) 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश रं्.१ 

िौततक प वानधार ववकास मन्त्रालय 

यातायात व्यवस्था तर्देशर्ालय 

  

 

 

 

 

 

दतान रं्. : 

दतान तमतत : 

 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐर्, २०76 को दफा 91 अर्सुार देहायको सेवा 
सञ् चालर् गर्न यो अर्मुततपत्र ददइएको छ। 

 (1) व्यस्क्त/फमन/कम्पर्ीको र्ाम : 
 (2) ठेगार्ााः 
 (3) कारोबारको मखु्य स्थार्ाः 
 (4) सञ् चालर् गरे् सेवाको वकतसमाः 
 (5) धर्ी/साझेदार/सञ्चालक (मखु्य व्यस्क्त)को र्ाम, थर र दजानाः 
 (6) ठेगार्ााः 
   

         ..................... 
         तर्देशकको सही 

 

फोटो 



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/5/26 गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो िथा 
बजेट अमधवशेनको ४8 औ ँ बैठकले पाररि गरेको ववधेयक “प्रदेश सवारी िथा 
यािायािका सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७६" नेपालको संववधानको 
धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु । 

 

 

______________ 

माननीय प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


