
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, नऩेार, चैत 21 गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 38 

बाग 3 
फागभती प्रदेश सयकाय 

श्रभ, योजगाय तथा मातामात भन्त्त्रारम 

हेटौंडा, नेऩारको 
सूचना 

सवायी चारक अनभुततऩत्रको तरशखत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर 
(छनोट तथा सञ्चारन) कामयववतध, 2078 

प्रस्तावना् प्रदेश सयकाय अन्त्तगयत यहेका मातामात व्मवस्था 
कामायरमहरुफाट तरइने सवायी चारक अनभुततऩत्रको तरशखत तथा 
प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर छनोट तथा सञ्चारनभा एकरुऩता कामभ गदै 
ऩयीऺा प्रणारीराई नवीनतभ प्रववतधसॉग आवद्धता गयी गणुस्तयीम, 
प्रततस्ऩधॉ, व्मवशस्थत, भमायददत, य सेवाग्राहीभैत्री फनाउन आवश्मक बएकोरे 
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प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ को दपा ४६ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी 
फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामयववतध फनाएको छ ।  

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववतधको नाभ “सवायी चारक 
अनभुततऩत्रको तरशखत तथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर (छनोट तथा 
सञ्चारन) कामयववतध, 2078”यहेको छ।  

(२) मो कामयववतध प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
तभततफाट राग ुहनुेछ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववतधभा,- 
(क) “ऐन” बन्नारे प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 

२०७५ सम्झन ुऩछय। 
(ख) “कभयचायी” बन्नारे सवायी चारक अनभुततऩत्र सम्फन्त्धी 

कामयभा खवटन ेसयकायी कभयचायी सम्झन ुऩछय। 
(ग) “कामायरम” बन्नारे भन्त्त्रारम अन्त्तगयत यहेको सवायी 

चारक अनभुततऩत्र प्रदान गने मातामात व्मवस्था 
कामायरम तथा मातामात व्मवस्था सेवा कामायरम सम्झन ु
ऩछय।  

(घ) “चारक अनभुततऩत्र” बन्नारे ऐन फभोशजभ प्रदान गरयन े
सवायी चारक अनभुततऩत्र सम्झन ुऩछय। 

(ङ) "ऩयीऺण सहजकताय” बन्नारे ऩयीऺा सञ्चारनका रममभभा 
ऩयीऺा स्थरभा अनतु्तीणय बएका ऩयीऺाथॉरे चराएको 
सवायी साधन ऩावकय ङ्ग स्थरसम्भ ल्माउनको रातग 
सेवाप्रदामकफाट व्मवस्था गरयएको कभयचायीराई सम्झन ु
ऩछय। 

(च) “ऩयीऺा” बन्नारे सवायी चारक अनभुततऩत्रको रातग 
तरइने तरशखत, प्रमोगात्भक य भौशखक ऩयीऺा सम्झन ु
ऩछय। 
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(छ) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय । 
(ज) “भन्त्त्रारम” बन्नारे प्रदेशको श्रभ, योजगाय तथा 

मातामात भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछय। 
(झ) “सेवा प्रदामक” बन्नारे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर य 

ऩयीऺाका रातग आवश्मक सवायी साधन उऩरब्ध 
गयाउने प्रचतरत कानून फभोशजभ दताय बएको व्मशि, 
कम्ऩनी, सॊस्था, पभय राई सम्झन ुऩछय। 

(ञ) “स्वचातरत प्रणारी” बन्नारे नवीनतभ प्रववतधहरू 
तसतसवटतब, जीवऩएस तथा सेन्त्सयमिु उऩकयणहरुको 
प्रमोग गयी सोही उऩकयण भापय त प्रमोगात्भक ऩयीऺाको 
अनगुभन तथा तनयीऺण गने सॊमन्त्त्रराई सम्झन ुऩछय। 

३. अततरयि प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरको छनोट: (1) प्रचतरत 
कानूनको प्रततकूर नहनुे गयी  आवश्मकताका आधायभा हार 
सञ्चारनभा यहेको प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरका अततरयि 
कामायरमरे थऩ प्रमोगात्भक ऩयीऺास्थर छनोट गनय सक्नछे। 

(2) भन्त्त्रारमरे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरभा स्वचातरत 
प्रणारी रागू गनय प्रोत्सावहत गनेछ। मसको सम्बाव्मता सम्फन्त्धभा 
मातामात ववऻ य सूचना प्रववतध ववऻ सशम्भतरत कामयटोरीफाट 
अध्ममन गयाई प्राप्त प्रततवेदनका आधायभा नभनुा रुऩभा 
कामायन्त्वमनभा ल्माउन सक्नछे । 

४. सूचना प्रकाशन: कामायरमरे दपा ३ फभोशजभ अततरयि ऩयीऺा 
स्थर छनोटका रातग ऩन्त्र ददनको सावयजतनक सूचना 
यावष्डमस्तयको दैतनक ऩतत्रकाभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ। 

५. भूल्माङ्कन आधाय एवॊ छनोट: (1) कामायरमरे दपा ४ फभोशजभको 
सूचना प्रकाशन गने प्रमोजनको रातग मस कामयववतधभा उल्रेख गये 
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देशख फाहेक प्राववतधक प्रस्तावको रातग आवश्मक ऩने अन्त्म 
सतयहरू कामायरमरे सावयजतनक खरयद ऐन, 2063 तथा 
तनमभावरी अनरुूऩ हनु ेगयी तनधाययण गनय सक्नछे। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको प्रस्ताव ऩेश गदाय 
प्रस्तावकरे प्राववतधक प्रस्ताव य आतथयक प्रस्ताव छुटाछुटै 
तसरवन्त्दी गयी कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।  

(3) प्राववतधक प्रस्तावको भूल्माङ्कनभा सपर 
प्रस्तावकहरुको आतथयक प्रस्ताव खोतरन ेछ। 

(4) आतथयक प्रस्ताव ऩेश गदाय प्रस्तावकरे सवायी साधन 
य ऩयीऺा स्थर प्रमोग फाऩत तरने प्रतत सेवाग्राही शलु्क अनसूुची 
भा नफढ्न े गयी एकभषु्ठ रुऩभा घटाघटभा कफोर गयी अङ्क य 
अऺयभा खरुाउन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको आतथयक प्रस्तावको 
भूल्माङ्कन गयी छनोट गदाय सफैबन्त्दा कभ यकभ कफोर गने 
प्रस्ताव छनोट गनुय ऩनेछ। 

(६) मस प्रदेशतबत्र कुनै एक कामायरमको ऩयीऺा 
सञ्चारनको स्वीकृतत ऩाइसकेका सेवा प्रदामकरे अको कामायरमको 
ऩयीऺा सञ्चारनका रातग सोही स्थान य सोही सवायी साधन प्रमोग 
हनुे गयी प्रस्ताव ऩेश गनय ऩाउने छैन। 

(७) सेवा प्रदामकरे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर उऩरव्ध 
गयाउदा तरशखत ऩयीऺाका रातग तसतसवटतब सवहतको कम्तीभा एक 
ऩटकभा एक सम जना ऩयीऺाथॉ ऺभताको ऩयीऺा हर उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनेछ। 

(८) प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरभा आवश्मक बौततक 
ऩूवायधाय य ऩयीऺण सहजकतायको व्मवस्था सेवा प्रदामक आपैँ रे 
गनुय ऩनेछ।  
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(९) ऩयीऺा स्थरभा कम्तीभा भूल्मसूची सवहतको चभेना 
गहृ, खानेऩानी, ऩमायप्त अऩाङ्गभैत्री तथा रैवङ्गकताभैत्री शौचारम, 
अग्नी तनमन्त्त्रक सॊमन्त्त्र, प्राथतभक स्वास््म साभग्री, सेवाग्राही 
प्रततऺारम, ऩावकय ङ्ग य उत्तीणय बएका ऩयीऺाथॉहरुराई सडक 
सयुऺासॉग सम्फशन्त्धत सचेतना अतबवृवद्ध कऺा सञ्चारन कऺको 
व्मवस्था हनु ुऩनेछ। 

(१०) सेवा प्रदामकरे प्रस्ताव ऩेश गदाय देहामको 
कागजात साथै याखी ऩेश गनुय ऩनेछ:-  

(क) पभय/कम्ऩनी/सॊस्था दताय अद्यावतधक प्रभाणऩत्र, 
(ख) ऩतछल्रो आ.व. को कय चिुा, 
(ग) तनधायरयत सवायीको रातग ऩयीऺण स्थरको 

अनभुततऩत्र, 
(घ) पौजदायी अतबमोग ऩषु्टी नबएको व्महोयाको 

स्वघोषणाऩत्र, 
(ङ) कामायरमरे तोकेका अन्त्म शतय । 

६. ऩयीऺा स्थरभा प्रमोग हनु ेसवायी साधनको भाऩदण्ड: प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा स्थरभा प्रमोग हनुे सवायी साधनहरु देहाम फभोशजभ हनु ु
ऩनेछ:- 

(क) तभनी फस, तभनी ट्रक, फस, ट्रक, रहयी, य हेबी 
इक्मऩुभेन्त्ट फाहेकको हकभा सात वषय बन्त्दा ऩयुाना 
सवायीसाधनहरु प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा प्रमोग गनय ऩाइन े
छैन। 

(ख) भोटयसाइकर, स्कुटय वा भोऩेडको हकभा देहाम 
फभोशजभको हनु ुऩनेछ:- 

(1) ऩेट्रोरफाट चल्ने, 
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(2) इशन्त्जनको ववस्थाऩन आमतन कम्तीभा 95 
सी.सी. बएको, 

(3) व्हीर वेस कम्तीभा 1200 तभ.तभ.बएको, 
(4) भोटयसाइकरको हकभा म्मानअुर ट्रान्त्सतभसन 

प्रणारी बएको, 
(5) सवायीभा Hill Hold, Hill Assist वा सभान 

प्रकृततको प्रणारी जडान नबएको, 
(6) सवायी दताय प्रभाण ऩत्र अद्यावतधक बएको, 
(7) फहार अवतध फाॉकी यहेको तेस्रो ऩऺ फीभा 

बएको। 

(ग) सवायी साधन काय, शजऩ वा भ्मान तनम्नानसुायको हनु ु
ऩनेछ। 

(1) ऩेट्रोर, तडजेर वा ग्माॉसफाट चल्ने, 
(2) इशन्त्जनको ववस्थाऩन आमतन कम्तीभा 750 

सी.सी. बएको, 
(3) व्हीर वेस कम्तीभा 2300 तभ.तभ. बएको, 
(4) रम्फाई, चौडाई य उचाई कम्तीभा रममभश् 

3300 तभ.तभ.,1450 तभ.तभ. य 1450 
तभ.तभ. बएको, 

(5) म्मानअुर ट्रान्त्सतभसन प्रणारी बएको, 
(6) सवायीभा Hill Hold, Hill Assist वा सभान 

प्रकृततको प्रणारी जडान नबएको, 
(7) सवायी दताय प्रभाण ऩत्र अद्यावतधक बएको, 
(8) फहार अवतध फाॉकी यहेको तेस्रो ऩऺ फीभा 

बएको। 
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७. सेवा प्रदामकको शजम्भेवायी हनु:े मस कामयववतध फभोशजभ छनोट 
बई सम्झौता हनुे सेवा प्रदामकरे मस कामयववतधको अन्त्म दपाभा 
उल्रेख गयेकोभा फाहेक देहाम फभोशजभको शजम्भेवायी ऩयुा गनुय 
तनजको कतयव्म हनुछे:-  

(क) सवायी साधनको हकभा जनु वगयको रातग प्रमोगात्भक 
ऩयीऺा सञ्चारन गनुयऩने हो सोही वगयको सवायी साधन 
सेवा प्रदामकरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(ख) अऩाङ्गता बएका ऩयीऺाथॉहरुका हकभा कामायरमसॉग 
आवश्मक सभन्त्वम गयी अऩाङ्गभैत्री सवायी साधन (दईु 
ऩाङ्ख ग्र ेसवायीका हकभा) उऩरव्ध गयाउन ुऩने। 

(ग) ट्रामर सेन्त्टयभा तोवकएको ऩयीऺा सभम कम्तीभा १ 
घण्टा अशघ ऩतछ कुनै ऩतन सवायी साधन प्रमोग गनय 
नददन।े 

(घ) सेवाप्रदामरे ट्रामर सेन्त्टयभा प्रवेश गनुय ऩूवय तोवकएको 
शलु्क उल्रेख बएको कय फीजक सेवाग्राहीराई ददन ु
ऩने। 

(ङ) कामायरमसॉग सम्झौता बई राग ु बएको भूल्म सूची 
सफैरे देख्न ेस्थरभा याख्न ुऩने । 

८. भूल्माङ्कन सतभतत: (1) प्राववतधक प्रस्तावभा ऩेश बए फभोशजभको 
भाऩदण्डको भूल्माङ्कन गनयका रातग कामायरमरे सावयजतनक खरयद 
तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १४७ फभोशजभको एक भूल्माङ्कन 
सतभतत गठन गनुय ऩनेछ।  

(2) भूल्माङ्कन सतभततरे प्राववतधक प्रस्ताव भूल्माङ्कन गयी 
प्राववतधक भूल्माङ्कनभा सपर बएका य कभ फोरकफोर गने 
प्रस्तावराई छनोटका रातग तसपारयस गनुय ऩनेछ।  
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९. सम्झौताको अवतध य नवीकयण: (1) प्रमोगात्भक ऩयीऺा 
सञ्चारनभा प्रमोग हनुे ऩयीऺा स्थर य सवायी साधनको सम्झौता 
अवतध अतधकतभ ऩाॉच वषयको हनुेछ। मसयी सम्झौता बएका सेवा 
प्रदामकको ऩयीऺण अवतध तीन भवहनाको हनुेछ। सम्झौता 
अवतधबय सेवा प्रदामकको सेवा सन्त्तोषजनक बएभा कामायरमरे 
अतधकतभ एक अवतध थऩ गनय सक्नेछ। 

(2) मस कामयववतधभा जनुसकैु कुया उल्रेख बए ताऩतन 
प्रदेश सयकायको आफ्नै प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर उऩरव्ध बएको 
अवस्थाभा सेवा प्रदामक य कामायरम वीचको सम्झौता नवीकयण 
वा म्माद थऩ गरयने  छैन। 

(3) सम्झौता बएको जनुसकैु सेवाप्रदामक कानून 
फभोशजभ पौजदायी अतबमोगभा कसयुदाय ठहरयएको ऩाइएभा 
प्रस्तावकसॉग बएको सम्झौता स्वत् यद हनुछे। 

१०. प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरको दूयी य सभम: सम्फशन्त्धत कामायरम य 
प्रमोगात्भक ऩयीऺास्थर तफचको दयुी य सभमका सन्त्दबयभा 
कामायरमरे सूचना प्रकाशन गदाय तोके फभोशजभ हनुछे। 

११. भाऩदण्ड सॊशोधन तथा ऩरयभाजयन् नेऩार सयकाय वा प्रदेश 
सयकायफाट प्रमोगात्भक ऩयीऺा सम्वन्त्धी भाऩदण्ड सॊशोधन तथा 
ऩरयभाजयन बएभा सेवा प्रदामकरे एक भवहनातबत्रभा सो ऩरयभाशजयत 
भाऩदण्ड अनसुायको प्रमोगात्भक ऩयीऺास्थर फनाउन ुऩनेछ। 

१२. सतय उरङ्ख घन बएभा सम्झौता यद हनुे्  (1) मस कामयववतधभा 
रेशखएका सेवा प्रदामकको रातग उल्रेख बएका ववषम स्वत: 
सतयका रुऩभा राग ुहनुेछ। मस्तो शतय दपा ४ फभोशजभको सूचना 
प्रकाशन गदाय य सम्झौता गदाय सम्झौता ऩत्रभा उल्रेख गनुय  

ऩनेछ । 
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(2) कामायरम य सेवाप्रदामक फीच बएको सम्झौताका 
शतयहरू सेवाप्रदामकरे ऩवहरो ऩटक उरङ्ख घन गयेभा तरशखत 
रुऩभा सचेत गयाउन े य ऩनु: अको ऩटक उरङ्ख घन गयेभा 
कामायरमरे त्मस्तो सम्झौता यद गनय सक्नछे। 

१३. अन्त्म व्मवस्था् मस कामयववतधभा उल्रेख नबएका ववषमभा प्रदेश 
सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 2075 य “सवायी चारक 
प्रशशऺण केन्त्र सञ्चारन तनदेशशका, 2074” फभोशजभ हनुेछ। 
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अनसूुची 
(दपा ५ को उऩदपा (4) सॉग सम्फशन्त्धत) 

सवायी चारक अनभुतत ऩत्रको प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरको रातग प्रतत 
सेवाग्राही तरन ेशलु्कको रातग प्रस्ताव गनय ऩाउन ेअतधकतभ सीभा 

 

रमम.स. सवायी वववयण औषत (भ्माट सवहत) 
रु. 

१.  भोटयसाइकर/स्कुटय/भोऩेड 238।62 

२.  काय/शजऩ/डेतरबयी भ्मान 409।60 

३.  टेम्ऩो/अटोरयक्सा 401।50 

४.  तभनीफस/तभनी ट्रक 562।00 
५.  फस/ट्रक/रहयी 562।00 
६.  ट्रमाक्टय 550।00 

 

नोट: हेबी इक्मऩुभेन्त्ट सवायी साधनको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा प्रतत 
सेवाग्राही तरइन ेशलु्कको ववषमभा कामायरमरे सूचना प्रकाशन गनुय ऩूवय 
तनणयम गनुय ऩनेछ । 

 

 
आऻारे, 

नते्रप्रसाद सवेुदी 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 
 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु.1०।- 
 


