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प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ 
प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

२०७५।१०।१८ 
सॊशोधन गने ऐन 
1. प्रदेश सवायी तथा मातामात  
   (ऩङ्जहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६           २०७६।०५।१९ 
2. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने  
   ऐन,२०७७        २०७७।०४।१६ 
3. प्रदेश आङ्झथिक ऐन, २०७९    २०७९।०३।२१ 
४. केङ्जह प्रदेश सॊशोधन गनि फनेको  
    ऐन, २०७९      २०७९।०४।३० 
 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 2२ 

प्रदेश सवायी तथा मातामात सम्फन्धी व्मवस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् सविसाधायण नागङ्चयकराई सयर एवॊ सङ्टरब ढङ्गफाट मातामात सङ्टङ्जवधा 
उऩरब्ध गयाउन, मातामात सेवाराई सङ्टदृढ, सऺभ तथा प्रबावकायी फनाउन, सवायी 
दङ्टघिटनाको योकथाभ गनि, दङ्टघिटनाफाट ऩीङ्झडत ऩऺराई ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदराउन, फीभा 
व्मवस्था गनि तथा सवायी साधन कयको यकभ असङ्टर उऩय गने कामि प्रणारीराई 
व्मवङ्ञस्थत गने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद- १ 
प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सवायी तथा 
मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५" यहेको छ।   

(२) मो ऐन तङ्टरून्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।  
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2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,-  
(क)  "अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी" बङ्ङारे मातामात व्मवस्था 

कामािरम सवायी, मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर, मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम 
य मस ऐन अन्तगितका अन्म कामािरमका प्रभङ्टख 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१.) "कामािरम" बङ्ङारे मातामात व्मवस्था कामािरम 
सवायी, मातामात व्मवस्था कामािरम सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर, मातामात व्मवस्था सेवा कामािरम सम्झनङ्ट 
ऩछि य सो शब्दरे मस ऐन अन्तगितका अन्म कामािरम 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(ख)   "कय" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको सवायी 
साधन कय सम्झनङ्ट ऩछि।  

(ग)  "कयदाता" बङ्ङारे मो ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कय ङ्झतनङ्टि ऩने कतिव्म बएको व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि।  

(घ)  "कय अङ्झधकृत" बङ्ङारे मस ऐनको प्रमोजनको राङ्झग 
नेऩार सयकायरे ङ्झनमङ्टि गयेको कय अङ्झधकृत, प्रभङ्टख 
कय अङ्झधकृत वा मो ऐन फभोङ्ञजभ कय अङ्झधकृतको 
अङ्झधकाय प्रमोग गनि ऩाउने गयी प्रदेश सयकायरे 
ङ्झनमङ्टि गयेको अन्म कङ्ट नै अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछि।  

(ङ) "कय ङ्झनदेशक" बङ्ङारे भन्रारमरे तोकेको अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनदेशक सम्झनङ्ट ऩछि। 

(च)  "कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी" बङ्ङारे दपा १६ 
फभोङ्ञजभको सवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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(छ)  "गैय व्मवसाङ्जमक सवायी" बङ्ङारे दपा १३ 
फभोङ्ञजभको सवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ज)  "चारक अनङ्टभङ्झतऩर" बङ्ङारे दपा ५४ फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्छदएको सवायी चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर सम्झनङ्ट ऩछि। 

(झ)  "चारक" बङ्ङारे सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त 
व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ञ)  "छोटो भागि" बङ्ङारे माराको राङ्झग प्रस्थान गने 
स्थानफाट ऩच्चीस ङ्जकरोङ्झभटयदेङ्ञख एकसम 
ङ्जकरोङ्झभटयसम्भको दूयीको गन्तव्म स्थानसम्भ ऩङ्टग्ने 
भागि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ट)  "जाॉचऩास" बङ्ङारे साविजङ्झनक सवायीको माङ्ञन्रक 
ङ्ञस्थङ्झतको ऩयीऺण गयी ङ्छदइएको प्रभाणऩर सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(ठ)  "ट्राङ्जपक सङे्कत" बङ्ङारे प्रहयी वा एक सवायी 
चारकरे अको सवायीको चारकराई ङ्छदएको सूचना, 
सङे्कत वा ईशाया सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे सवायीको 
ङ्झनमन्रण वा ङ्झनदेशनका राङ्झग ङ्झरङ्ञखत वा साङे्कङ्झतक 
रूऩभा टाॉसेको, याखेको वा जडान गङ्चयएको सूचना 
सङे्कत वा इशाया सभेतराई जनाउॉछ।  

(ड)  "ठूरा सवायी" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको सवायी 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ढ)  "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मो ऐन वा 
मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ वा प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाङ्ञशत गयी जायी गङ्चयएको सूङ्ञचत आदेशभा 
तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि। 
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(ण)  "दतािको प्रभाणऩर" बङ्ङारे दपा २१ फभोङ्ञजभ सवायी 
दताि गयी ङ्छदइएको सवायी दताि प्रभाणऩर सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(त) "ऩङ्चयचारक" बङ्ङारे दपा ७१ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे 
त्मस्तो सवायीभा काभ गने अन्म सहमोगीराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(थ)  "ऩयीऺा सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा १८८ फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
ऩयीऺा सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि। 

(द)  "ऩमिटक सवायी" बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको सवायी 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ध)  "ऩाङ्जकि ङ्ग स्थर" बङ्ङारे सवायी याख्न ङ्झनधाियण गयेको 
स्थर सम्झनङ्ट ऩछि। 

(न)  "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश राई जनाउॉछ। 

(ऩ)  "प्रदूषण" बङ्ङारे सवायीफाट ङ्झनस्कने ध्वङ्झन तथा 
धङ्टवाॉको प्रदूषण सम्झनङ्ट ऩछि। 

(प)  "प्रङ्ञशऺण केन्र" बङ्ङारे दपा १९१ फभोङ्ञजभ 
भन्रारमफाट भान्मता प्राप्त सवायी चारक प्रङ्ञशऺण 
केन्र सम्झनङ्ट ऩछि। 

(फ)  "फस ङ्झफसौनी" बङ्ङारे मारी फाहक साविजङ्झनक 
सवायीभा मारीराई मारा गने प्रमोजनको राङ्झग चढ्न 
य ओरिनको ङ्झनङ्झभत्त ङ्झनधाियण गङ्चयएको स्थर सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(ब)  "फीभा" बङ्ङारे सवायी, मारी, भारसाभान, चारक, 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ, सवायीभा काभ गने अन्म 
कभिचायी तथा तेस्रो ऩऺको सम्फन्धभा सवायी धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे गनङ्टि ऩने फीभा सम्झनङ्ट ऩछि य सो 
शब्दरे तत्सम्फन्धभा गङ्चयने सभग्र (कङ्ञम्प्रहेङ्ञन्सब) फीभा 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(भ)  "बाडा" बङ्ङारे साविजङ्झनक सवायीरे मातामात सेवा 
प्रदान गये फाऩत ङ्झरने यकभ वा शङ्टल्क सम्झनङ्ट ऩछि।  

(म)  "भन्रारम" बङ्ङारे बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछि।   

(य)  "भझौरा सवायी" बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभको सवायी 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(र)  "भध्मभ भागि" बङ्ङारे माराको राङ्झग प्रस्थान गने 
स्थानफाट एकसम ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा फढी तय दङ्टईसम 
ऩचास ङ्जकरोङ्झभटयबन्दा कभ दूयीको गन्तव्म स्थानसम्भ 
ऩङ्टग्ने भागि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(व) "भागि इजाजतऩर" बङ्ङारे स्वीकृत भागिभा सवायी 
चराउन दपा ८६ फभोङ्ञजभ प्राप्त गयेको इजाजतऩर 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(श)   "भागि" बङ्ङारे साविजङ्झनक सवायी चराउनराई 
ङ्झनधािङ्चयत भागि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ष)  "भारफाहक सवायी" बङ्ङारे भारसाभान ओसायऩसाय 
गने काभभा प्रमोग गङ्चयने साविजङ्झनक सवायी सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(स)  "भारसाभान" बङ्ङारे भाङ्झनस फाहेक साविजङ्झनक 
सवायीभा ओसायऩसाय गङ्चयने जनावय, ऩन्छी तथा कङ्ट नै 
ङ्झनजॉव वस्तङ्ट सम्झनङ्ट ऩछि। 
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(ह)  "मारी" बङ्ङारे साविजङ्झनक सवायीफाट मारा गने 
व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि।  

(ऺ)  "मारीफाहक सवायी" बङ्ङारे मारीराई मातामात सेवा 
प्रदान गने साविजङ्झनक सवायी सम्झनङ्ट ऩछि।  

(र)  "मातामात सेवा" बङ्ङारे साविजङ्झनक सवायीरे बाडा 
ङ्झरई एक ठाउॉफाट अको ठाउॉसम्भ मारी वा 
भारसाभान ओसायऩसाय गने कामि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ऻ)  "मारी गङ्टण्टा" बङ्ङारे मारीरे आपनो साथभा ङ्झरई 
मारा गने व्मङ्ञिगत प्रमोजनका भारसाभान सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(क१) "मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा १८४ 
फभोङ्ञजभ गङ्छठत मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट 
ऩछि।  

(क२)  "मातामात ङ्झनयीऺक" बङ्ङारे दपा १८९ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनमङ्टि व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क3)  "रुऩान्तयण" बङ्ङारे ङ्झडजेर, ऩेट्रोर, ग्माॉसफाट सञ्चारन 
हङ्टने सवायी साधनराई ङ्जवद्यङ्टतीमभा य  ङ्झडजेर, 
ऩेट्रोरफाट सञ्चारन हङ्टनेराई ग्माॉस वा हाईङ्झिडभा 
रुऩान्तयण गयी सञ्चारन भाध्मभभा ऩङ्चयवतिन गयी 
वातावयणभैरी सवायी साधनभा रुऩान्तयण गने बङ्ङे 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क4) "राभोभागि" बङ्ङारे माराको राङ्झग प्रस्थान गने 
स्थानफाट दङ्टईसम ऩचास ङ्जकरोङ्झभटय वा सो बन्दा फढी 
दूयीको गन्तव्म स्थानसम्भ ऩङ्टग्ने भागि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क५) "वातावयणभैरी सवायी साधन" बङ्ङारे फैकङ्ञल्ऩक वा 
नवीकयणीम उजािफाट सञ्चारन हङ्टने वा प्रदेश सयकायरे 
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वातावयणभैरी बनी तोकेको सवायी साधनराई सम्झनङ्ट 
ऩदिछ"। 

(क६)  "ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधान" बङ्ङारे ङ्जवद्यङ्टतीम प्रसायण 
राइन, सोराय वा ब्माट्रीफाट सञ्चारन हङ्टन े सवायी 
साधन सम्झनङ्ट ऩछि।    

(क७)  "व्मवस्थाऩक" बङ्ङारे ऩञ्जीकृत मातामात सेवाभा 
सॊरग्न साविजङ्झनक सवायीराई व्मवङ्ञस्थत रूऩभा 
सञ्चारन गने ङ्ञजम्भा ङ्झरएको व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछि।    

(क८)  "सवायी साधन" बङ्ङारे ङ्झनजी सवायी साधन, 
साविजङ्झनक मार ङ्टवाहक, भारवाहक वा ढङ्टवानीका 
साधनराई सभेत  जनाउॉछ। 

(क९)  "सवायीको वजन" बङ्ङारे सवायीको भेङ्झसनयी सङ्जहतको 
कङ्ट र वजन सम्झनङ्ट ऩछि य सो  शब्दरे सवायीको कङ्ट र 
बाय वहन ऺभता सभेतराई जनाउॉछ। 

(क१०) "सयकायी सवायी" बङ्ङारे दपा १४ फभोङ्ञजभको 
सवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क११) "सॊस्थानको सवायी" बङ्ङारे दपा १५ फभोङ्ञजभको 
सवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१२) "सवायी धनी" बङ्ङारे सवायी दतािको प्रभाणऩरभा सो 
सवायीको धनी बनी रेङ्ञखएको व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी 
वा अन्म कङ्ट नै सॊगङ्छठत सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१३) "साना सवायी" बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभको सवायी 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१४) "साविजङ्झनक सवायी" बङ्ङारे मातामात सेवाभा प्रमोग 
गङ्चयने व्मावसाङ्जमक सवायी सम्झनङ्ट  ऩछि। 
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(क१५) "साविजङ्झनक स्थान" बङ्ङारे प्रदेशङ्झबरको साविजङ्झनक 
सडक, ऩेटी, गल्री, नदी, ऩङ्टर, भागि वा सविसाधायण 
आउने, जान,े फस्ने ठाउॉ सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे 
मारीहरू चढ्ने उरन े वा सवायी याख्न े ङ्झनधािङ्चयत 
ठाउॉराई सभेत जनाउॉछ। 

(क१६) "सङ्टयऺाकभॉ" बङ्ङारे मारी, भारसाभान तथा सवायीको 
सङ्टयऺाको ङ्ञजम्भा ङ्झरने कभिचायी सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१७) "स्थानीम भागि" बङ्ङारे माराको राङ्झग प्रस्थान गने 
स्थानफाट ऩच्चीस ङ्जकरोङ्झभटय बन्दा कभ दूयीको 
गन्तव्म स्थानसम्भको भागि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(क१८) "स्थाङ्झनम सवायी साधन" बङ्ङारे स्थानीम फाटोभा चल्न े
भाङ्झनस तथा साभान ओसाने  तथा ताङ्ङे कभ ऺभता 
बएका य कभ गङ्झतभा सञ्चारन हङ्टने बनी प्रदेश 
सयकायरे तोकेका माङ्ञन्रक, भानवीम तथा जैङ्जवक 
शङ्ञिफाट सञ्चारन हङ्टने सवायी साधनराई सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(क१९) "ऺेर" बङ्ङारे मातामात व्मवस्था कामािरमको 
प्रादेङ्ञशक ऺेराङ्झधकाय अन्तगि ऩने गयी तोङ्जकएको ऺेर 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

ऩङ्चयच्छेद- २ 
सवायीको वगॉकयण 

3. ठूरा सवायी: दश टनबन्दा फढी वजन (ग्रस बेङ्जहकर वेट) बएको 
अनङ्टसूची- १ को खण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञखत मारी, भारसाभान ढङ्टवानी गने 
सवायी एवॊ टे्ररय सवायीराई ठूरा सवायी बङ्झननेछ।  

4. भझौरा सवायी: चाय टनदेङ्ञख दश टनसम्भ वजन (ग्रस बेङ्जहकर वेट) 
बएको अनङ्टसूची- १ को खण्ड (ख) भा उङ्ञल्रङ्ञखत मारी, भारसाभान 
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ढङ्टवानी गने सवायी एवॊ टे्ररय सवायीराई भझौरा सवायी बङ्झननछे।  

5. साना सवायी: चाय टनबन्दा कभ वजन (ग्रस बेङ्जहकर वेट) बएको 
अनङ्टसूची- १ को खण्ड (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत मारी, भारसाभान ढङ्टवानी गने 
सवायी एवॊ टे्ररय सवायीराई साना सवायी बङ्झननेछ।  

6. माङ्ञन्रक दङ्टई ऩाॊग्र ेसवायी: माङ्ञन्रक शङ्ञिफाट चल्न े  अनङ्टसूची- १ को 
खण्ड (घ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सवायीराई माङ्ञन्रक दङ्टई ऩाॊग्र ेसवायी बङ्झननेछ।  

7. माङ्ञन्रक तीन ऩाॊग्र ेसवायी: माङ्ञन्रक शङ्ञिफाट चल्ने एक टनबन्दा कभ 
वजन सवायीराई माङ्ञन्रक तीन ऩाॊग्र ेसवायी बङ्झननेछ।  

8. ङ्झनभािण उऩकयण सवायी: अनङ्टसूची- १ को खण्ड (ङ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सवायीराई ङ्झनभािण उऩकयण सम्फन्धी सवायी बङ्झननेछ। 

9. अपयोड सवायी: अगाङ्झड य ऩछाङ्झड एक्सेर बएको पोय हङ्टइरय तथा 
रङ्जकङ ङ्झसस्टभमङ्टि कम्तीभा २५ प्रङ्झतशत ग्रङे्झडमन्ट (उकारो) भा चल्न 
सक्न े अनङ्टसूची- १ को खण्ड (छ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सवायीराई अपयोड 
सवायी बङ्झननेछ।  

10. ङ्जवशेष (स्ऩेशर) सवायी: फारुण मन्र, एम्फङ्टरेन्स, आभिडि, फङ्टरेट प्र ङ्टप य 
आगो ङ्झनबाउने प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग हङ्टन े ट्ाॊकय जस्ता खास 
ङ्जकङ्झसभको सेवा ङ्छदने अनङ्टसूची- १ को खण्ड (च) भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सवायीराई ङ्जवशेष सवायी बङ्झननेछ। 

11. साविजङ्झनक सवायी: (१) साविजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गनि इजाजत 
प्रभाणऩर प्राप्त सवायीराई साविजङ्झनक सवायी बङ्झननेछ।  

(२) साविजङ्झनक सवायीराई मारीफाहक य भारफाहक गयी 
ङ्जवबाजन गङ्चयनेछ।  

(३) मारीफाहक साविजङ्झनक सवायीराई ङ्छदवा तथा यारी सेवाभा 
ङ्जवबाजन गयी देहामका शे्रणीभा छङ्टट्ाई मातामात सेवा सञ्चारन गने 
इजाजतऩर ङ्छदइनेछ्-    

(क) ङ्झसधै (डाइयेक्ट) सेवा,    
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(ख) र ङ्टत (एक्सप्रसे) सेवा, 

(ग) स्थानीम (रोकर) सेवा।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्जवबाजन गङ्चयएका मारीफाहक 
साविजङ्झनक सवायीको स्तय, गङ्झत तथा अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

(५) साविजङ्झनक सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो सवायीको 
अगाङ्झड तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (क) भा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ 
नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ।  

12. ऩमिटक सवायी: (१) --- ऩमिटकराई मातामात सेवा प्रदान गनि इजाजत 
प्रभाणऩर प्राप्त साविजङ्झनक सवायीराई ऩमिटक सवायी बङ्झननेछ।   

(२) ऩमिटक सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो सवायीको अगाङ्झड 
तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (ख) भा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको इम्वोस्ड 
नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ।    

13. गैय व्मवसाङ्जमक सवायी: (१) ङ्झनजी प्रमोजनका राङ्झग दताि प्रभाणऩर प्राप्त 
सवायीराई गैय व्मवसाङ्जमक सवायी बङ्झननेछ।  

(२) गैय व्मवसाङ्जमक सवायी व्मवसाङ्जमक रूऩभा मातामात 
सेवाको राङ्झग प्रमोग गनि ऩाइन ेछैन।  

(३) गैय व्मवसाङ्जमक सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो सवायीको 
अगाङ्झड तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (ग) भा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको 
इम्वोस्ड नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनजी 
प्रमोजनका राङ्झग दताि प्रभाणऩर प्राप्त चाय ऩाङ्ग्ग्र े तथा दङ्टई ऩाङ्ग्ग्र े
सवायीरे तोङ्जकएको प्रङ्जकमा ऩूया गयी आफ्नो भागिभा तोङ्जकएको बाडा ङ्झरई 
मारी फीभा गयी मारी ओसाय ऩसाय गनि सक्नेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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(५) उऩदपा (४) सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

14. सयकायी सवायी: (१) कङ्ट नै सयकायी कामािरमको नाभभा वा नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय वा  स्थानीम   सयकायको --------- नाभभा 
दताि यहेको सवायीराई सयकायी सवायी बङ्झननेछ।  

(२) सयकायी सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो सवायीको अगाङ्झड 
तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (घ) भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको इम्वोस्ड 
नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ।  

15. सॊस्थानको सवायी: (१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
सयकायको ऩूणि, अङ्झधकाॊश वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व बएको सॊगङ्छठत सॊस्थाको 
नाभभा दताि बई दतािको प्रभाणऩर प्राप्त सवायी साधनराई सॊस्थानको 
सवायी साधन बङ्झननेछ।  

(२) सॊस्थानको सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो सवायीको 
अगाङ्झड तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (ङ) भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
इम्वोस्ड नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ।  

16. कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी: (१) कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग वा कूटनीङ्झतक 
सङ्टङ्जवधा प्राप्त कामािरम, मोजना, ङ्झनकाम वा व्मङ्ञिको नाभभा दताि बई 
दतािको प्रभाणऩर प्राप्त सवायीराई कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी 
बङ्झननेछ।  

(२) कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायीको ऩङ्जहचानको राङ्झग सो 
सवायीको अगाङ्झड तथा ऩछाङ्झड अनङ्टसूची- २ को खण्ड (च) भा रेङ्ञखए 
फभोङ्ञजभको इम्वोस्ड नम्फय प्रेट याख्नङ्ट ऩनेछ।  

17. अन्म प्रमोजनको ङ्झनङ्ञम्त प्रमोग गनि नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै एक प्रमोजनको राङ्झग 
दताि बएको सवायी अको प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गनि हङ्टॉदैन।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(२) बन्साय भहसङ्टर छङ्टट हङ्टने गयी सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयएको 
सवायीराई जङ्टन प्रमोजनको ङ्झनङ्ञम्त बन्साय भहसङ्टर छङ्टट ङ्छदइएको हो 
त्मस्तो प्रमोजनको ङ्झनङ्ञम्त फाहेक अन्म प्रमोजनको ङ्झनङ्ञम्त त्मस्तो सङ्टङ्जवधा 
प्राप्त सवायी प्रमोग गनि हङ्टॉदैन।  

ऩङ्चयच्छेद- ३ 
सवायी साधन दताि सम्फन्धी व्मवस्था 

18. प्रवेश दताि गयाउनङ्ट ऩने: (१) ङ्जवदेशफाट सवायी आमात गने व्मङ्ञि, पभि 
वा कम्ऩनीरे त्मस्तो सवायी सोझै मस प्रदेशङ्झबर प्रवेश गने स्थानभा 
यहेको प्रहयी कामािरमभा त्मस्तो सवायीको प्रवेश दताि गनिको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रवेश दताि गयाउनको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ऩयेभा सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामािरमरे त्मस्तो सवायी साधन खङ्चयद 
गयेको प्रभाण य सम्फङ्ञन्धत कागजात छानङ्झफन गयी त्मस्तो सवायीराई 
ऩन्र ङ्छदनको राङ्झग प्रवेश दताि गयी त्मस्तो सवायी आमात गने व्मङ्ञि, 
पभि वा कम्ऩनीराई प्रवेश दतािको प्रभाण ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्तो सवायीको 
ङ्जववयण मथाशीघ्र सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवस्था कामािरमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

19. सवायी दताि गयाउनङ्ट ऩने: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सवायी खङ्चयद गने वा ङ्जवदेशफाट 
आमात गने व्मङ्ञि, पभि वा कम्ऩनीरे वा सवायी ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने 
एजेण्टरे सवायी खङ्चयद गयेको वा आमात गयी नेऩारङ्झबर बन्साय ङ्झतयी 
ल्माएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर मातामात व्मवस्था कामािरमभा दताि गनङ्टि 
ऩनेछ।  

   तय नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे 
आमात गयेकोभा नेऩारङ्झबर बन्साय ङ्झतयी ल्माएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतारीस 
ङ्छदनङ्झबर मातामात व्मवस्था कामािरमभा --- दताि गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकास साझेदाय तथा ङ्जवदेशी रगानीभा सञ्चाङ्झरत 
आमोजना सम्ऩङ्ङ बए ऩश्चात ् ती आमोजना नेऩार सयकाय वा प्रदेश 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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सयकायराई हस्तान्तयण हङ्टॉदाका फखत प्राप्त बएका वाहन वा दताि छङ्टट 
बएका सयकायी ऩङ्टयाना सवायी साधन सम्फङ्ञन्धत भन्रारमफाट ङ्झनणिम बई 
आएभा भन्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ दताि गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ दताि नगयी कङ्ट नै ऩङ्झन 
सवायी चराउन वा चराउन ङ्छदन हङ्टॉदैन।  

(४) शङ्टरु दताि बएको ङ्झभङ्झतरे ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधनको हकभा 
तीस वषि य अन्म सवायी साधनको हकभा फीस वषि नाघेका साविजङ्झनक 
सवायीराई भन्रारमरे तोके फभोङ्ञजभ ऩर ङ्ट गनङ्टि ऩनेछ तय साविजङ्झनक 
फाहेकका अन्म सवायीको हकभा प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) ----- 

(६) सवायी दताि सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

20. सवायी दताि गयाउन ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) दपा १९ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
सवायी दताि गयाउनङ्ट ऩयेभा त्मस्तो सवायी नेऩारङ्झबर उत्ऩादन, एसेम्फर 
खङ्चयद गयेको बए खङ्चयद गने व्मङ्ञि, सहकायी पभि वा कम्ऩनी वा 
एजेण्टरे सो खङ्चयद गयेको प्रभाण य त्मस्तो सवायी ङ्जवदेशफाट आमात 
गयेको बए आमात गने व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी वा एजेन्टरे सवायीको 
बन्साय भहसङ्टर ङ्झतयेको प्रभाण तथा अन्म सम्फङ्ञन्धत कागजात सङ्जहत 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी दताि गदाि दस्तङ्टय राग्ने 
छैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदन े व्मङ्ञिरे नेऩारी 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको आफ्नो तीन प्रङ्झत 
ऩासऩोटि साइजको पोटो सभेत ङ्झनवेदन साथ सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) सयकायी सवायीको हकभा त्मस्तो सवायी जङ्टन सयकायी 
कामािरमको नाभभा दताि हङ्टने हो सो कामािरमको ऩर य कूटनीङ्झतक 
सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायीको हकभा नेऩार सयकाय, ऩययाष्ट्र भन्रारमको 
ङ्झसपाङ्चयसऩर सभेत सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ य कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी 
कङ्ट नै व्मङ्ञिको नाभभा दताि गनङ्टि ऩने बएभा ङ्झनजरे आफ्नो ऩासऩोटि वा 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ एवॊ तीन प्रङ्झत ऩासऩोटि साइजको पोटो सॊरग्न 
गनङ्टि ऩनेछ। 

 (४) नेऩारङ्झबर कङ्ट नै काभ तथा व्मवसाम गयी फसेको ङ्जवदेशी 
नागङ्चयकरे आफ्नो ङ्झनजी प्रमोगको राङ्झग कङ्ट नै सवायी दताि गयाउन चाहेभा 
उऩदपा (१) य (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्ट याका अङ्झतङ्चयि देहामका कागजात 
ऩेश गनङ्टि ऩनेछ:- 

(क) ङ्झबषा आवश्मक ऩनेभा ङ्झबषा सङ्जहतको 
याहदानीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

(ख) नेऩारको प्रवेशाऻा (ङ्झबषा) आवश्मक ऩने 
भङ्टरङ्टकको नागङ्चयक बए नेऩारको प्रवेशाऻा,  

(ग) आपू फसोफास गङ्चययहेको ऺेरको ठेगाना 
खङ्टल्ने प्रभाण, 

(घ) सम्फङ्ञन्धत कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगको 
ङ्झसपाङ्चयसऩर। 

(५) नाफारकको नाभभा कङ्ट नै सवायी नाभसायी गयाउनङ्ट ऩयेभा 
ङ्झनजको तपि फाट ङ्झनजको सॊयऺकरे नाफारक तथा आफ्नो सभेत तीन 
तीन प्रङ्झत ऩासऩोटि साइजको पोटो एवॊ नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
सभेत सॊरग्न याखी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

21. सवायी दतािको प्रभाणऩर: (१) दपा २० फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायी दताि 
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गयाउनको राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक 
छानङ्झफन गयी ङ्झनवेदकको नाभभा त्मस्तो सवायी दताि गयी अनङ्टसूची- ३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दतािको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।   

    तय सयकायी कामािरम वा ङ्झनकाम, साभाङ्ञजक, धाङ्झभिक, 
ऩयोऩकायी तथा शैङ्ञऺक उद्देश्मरे स्थाऩना बएका याङ्जष्ट्रम तथा अन्तयािङ्जष्ट्रम 
सॊघ सॊस्था वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत सॊगङ्छठत सॊस्थाको नाउॉभा 
फाहेक चौधबन्दा फढी सीट सॊख्मा बएका य कृङ्जष कामिको राङ्झग प्रमोग 
हङ्टने ट्रमाक्टय फाहेक चाय टन वा सोबन्दा फढी कङ्ट र वजन बएका 
सवायीराई ङ्झनजी सवायीको रूऩभा दताि गङ्चयने छैन। 

(२) नाफारकको नाभभा सवायी दताि गदाि सॊयऺक सभेतको 
नाभ दताि प्रभाणऩरभा उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ। 

(३) दतािको प्रभाणऩरभा सवायी खङ्चयद गदाि सवायीको ङ्झनभािण 
कम्ऩनीरे ङ्छदएको सवायीको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जववयणभा रेङ्ञखएको सवायीको कङ्ट र 
बायवहन ऺभताराई सो सवायीको वजन भानी उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ य 
त्मसयी सवायीको वजन उल्रेख गदाि त्मस्तो सवायीको बाययङ्जहत वजन य 
बायवहन ऺभता सभेत छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट रूऩभा स्ऩष्ट हङ्टन े गयी उल्रेख गनङ्टि 
ऩनेछ।  

22. सडकभा चल्न सक्न े सऺभताको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) दपा २१ 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायी दताि गनङ्टिबन्दा अगावै त्मस्तो सवायी चराउन सङ्जकन े
अवस्था बए नबएको सम्फन्धभा दपा २८ फभोङ्ञजभको भाऩदण्डका 
आधायभा छानङ्झफन गयी चराउन सङ्जकन ेठीक ङ्ञस्थङ्झतभा यहेछ बने भार 
त्मस्तो सवायी दताि गयी दतािको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको प्रभाणऩर सवायीभा टाॉस्नङ्ट 
ऩनेछ।  

23. सॊमङ्टि दताि्  कङ्ट नै सवायी सॊमङ्टि रूऩभा दताि गनि दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी 
व्मङ्ञिरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ दपा २० फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी त्मस्तो 
सवायीराई सॊमङ्टि रूऩभा दताि गयी दपा २१ फभोङ्ञजभ दताि प्रभाणऩर 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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24. अस्थामी दताि्  देहामको अवस्थाभा कङ्ट नै सवायीराई अस्थामी रूऩभा दताि 
गनि सङ्जकनेछ:-  

(क)  सवायी आमात गने व्मङ्ञि सवायी दताि गयाउनङ्ट ऩने 
म्मादङ्झबर दताि गयाउन उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने भनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको कायण बएभा,  

(ख)  आमात गङ्चयएको सवायीको इङ्ञन्जन, चेङ्झसस वा अन्म कङ्ट नै 
ऩाटिऩूजािको खयाफीको कायणरे गदाि त ङ्टरून्त दताि गयाउन 
सवायी ल्माउन नसङ्जकने बएभा,  

(ग)  खण्ड (ख) भा रेङ्ञखएको अवस्थाभा ऩयी सो सवायी 
ङ्झनभािण गने कम्ऩनी वा ङ्झफक्री गने एजेन्ट वा फीभा 
कम्ऩनीसॉग ऺङ्झतऩूङ्झति फीभा सम्फन्धी ङ्जववाद ऩयी त ङ्टरून्त 
दताि गनि नसङ्जकने बएभा,   

(घ)  नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉग बएको सम्झौता 
फभोङ्ञजभको कामि सम्ऩादनको राङ्झग कङ्ट नै ङ्जवदेशी 
नागङ्चयक, कम्ऩनी वा सॊस्थाको नाभभा आमात बई 
त्मस्तो सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधबय नेऩार ङ्झबर 
सञ्चारन गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट अस्थामी दतािको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश बएको सवायी साधन बएभा,  

(ङ)  ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, उत्ऩादन उद्योग वा अनङ्टसन्धानकतािरे 
ऩयीऺणको राङ्झग स्वदेशभा उत्ऩादन गयेको सवायी साधन 
बएभा, 

(च)  भन्रारमरे अस्थामी दताि गनि उऩमङ्टि ठानेभा। 

25. अस्थामी दतािको राङ्झग दयखास्त् (१) दपा २४ भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै 
अवस्था ऩयी कङ्ट नै सवायी आमात गने व्मङ्ञि वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
ङ्झनजको नङ्ञजकको हकवारारे सो सवायी आमात गने व्मङ्ञिको नाभभा 
अस्थामी रूऩभा दताि गनि सो सवायीको बन्साय भहसूर ङ्झतयेको प्रभाण
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तथा सम्फङ्ञन्धत अन्म कागजातसङ्जहत तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय 
सभेत सॊरग्न याखी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदॊदा ङ्झनवेदकरे नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, नङ्ञजकको हकवारा प्रभाङ्ञणत गने 
कागजात य अस्थामी दताि गङ्चयने व्मङ्ञिको हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको तीन प्रङ्झत 
पोटो सभेत सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ।  

26. अस्थामी दतािको प्रभाणऩर् (१) दपा २५ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायी अस्थामी 
दताि गयाउनको राङ्झग कसैको ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
सो सवायी दपा २४ फभोङ्ञजभ अस्थामी दताि गनि सङ्जकने अवस्था बए 
नबएको बङ्ङे कङ्ट याको छानङ्झफन गयी त्मस्तो सवायी अस्थामी रूऩभा दताि 
गयी अनङ्टसूची- ४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अस्थामी दतािको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

(२) अस्थामी दतािको प्रभाणऩरभा सो सवायीभा याख्नङ्ट ऩने नम्फय 
प्रेटभा अस्थामी सभेत रेख्नङ्ट ऩने कङ्ट या जनाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) अस्थामी दतािको प्रभाणऩर फढीभा छ भङ्जहनासम्भ फहार 
यहन ेगयी ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

तय स्वदेशी उद्योग, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा अनङ्टसन्धानकतािरे उत्ऩादन 
गयेको सवायीको हकभा १ फषि फहार यहने गयी ङ्छदन सङ्जकने छ। 

27. सवायी ल्माउनङ्ट ऩने: दपा १८ वा २० फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायी दताि गनि 
दपा ४१ फभोङ्ञजभ सवायी नाभसायी गनि य दपा ४३ फभोङ्ञजभ सवायीको 
कङ्ट नै कङ्ट या हेयपेय गनिको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदॊदा त्मस्तो ङ्झनवेदन ङ्छदन ेव्मङ्ञि, 
पभि वा कम्ऩनीरे त्मसयी दताि, नाभसायी वा कङ्ट नै कङ्ट या हेयपेय गयाउन 
चाहेको सवायी सभेत साथै ल्माउनङ्ट ऩनेछ। 

28. भाऩदण्ड तोक्न सक्ने्  (१) भन्रारमरे देहामका आधायभा सवायी 
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सञ्चारन गनि सङ्जकने वा नसङ्जकने अवस्थाको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गनेछ:- 

(क) सवायीको माङ्ञन्रक अवस्था,  

(ख) सवायीको रम्फाई, चौडाई, उचाई, फनौट वा स्वरूऩ,  

(ग) सवायीफाट हङ्टन सक्ने प्रदूषण,  

(घ) सवायी चराउन सङ्जकने अवङ्झध।  

(२) सवायीको सऺभताको प्रभाणऩर ङ्छदॊदा वा जाॉचऩास गदाि 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
छानङ्झफन गनङ्टि ऩनेछ।  

29. सवायी दताि गनि इन्काय गनि सङ्जकने्  (१) कङ्ट नै सवायी दताि गनिका राङ्झग 
ङ्झनवेदन ऩयी सो सवायी दताि गने सम्फन्धभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सो 
सवायीराई दपा २८ भा तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाि 
त्मस्तो सवायी चराउन नसङ्जकने बएभा दताि गनि इन्काय गने।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायी दताि गनि इन्काय 
गङ्चयएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सोको कायण खङ्टराई ङ्झनवेदकराई 
सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन वातावयण प्रदूषण, सवायीको चाऩ, सडकको ङ्ञस्थङ्झत, सवायी 
आवागभनभा ऩने कङ्छठनाई वा मस्तै अन्म कायणरे गदाि साविजङ्झनक 
ङ्जहतको राङ्झग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको सवायी साधनको दपा १९ फभोङ्ञजभ गङ्चयने 
दताि योक्का गनि भनाङ्झसफ देखेभा भन्रारमरे कङ्ट नै वा सफै मातामात 
व्मवस्था कामािरमराई त्मस्तो सवायीको दताि योक्का गनि आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ।  

30. दतािको भान्मता् मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै एक प्रदेशभा दताि बएको सवायी 
अको प्रदेशभा ऩङ्झन चराउन सङ्जकने गयी दतािको भान्मता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

31. सरूवा दताि्  अन्मर प्रदेशभा दताि बएका सवायी साधन सरुवा बई प्रदेश 
नम्वय तीन भा दताि गनि चाहेभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शङ्टल्क ङ्झरई दताि गनि 
सङ्जकनेछ। 
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           ----- 
32. सवायीको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने: (१) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे मस ऐन 

फभोङ्ञजभ दताि बएको प्रत्मेक सवायीको धनीको नाभ, ठेगाना, सवायी दताि 
बएको ङ्झभङ्झत, दताि नम्फय, सवायी ङ्झनभािताको नाभ, भोडेर, वषि, इङ्ञन्जन 
नम्फय, चेङ्झसस नम्फय, सवायीको ङ्जकङ्झसभ य वजन रगामतका कङ्ट या स्ऩष्ट 
रूऩभा खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गनङ्टि ऩनेछ य त्मस्तो अङ्झबरेखभा 
सम्फङ्ञन्धत सवायी धनीको पोटो सभेत टाॉस्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झबरेख ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा 
सभेत याख्न सङ्जकनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगत प्रदेशको कम्प्मूटय प्रणारी 
केन्रीम डाटाफेसभा सङ्टयङ्ञऺत याङ्ञखनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अद्यावङ्झधक गङ्चयएको रगत 
सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे प्रदेश तथ्माङ्क डाटाफेशभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भन्रारम भातहतका कामािरमरे 
दङ्टघिटना न्मूनीकयणका राङ्झग आवश्मक कामि मोजना फनाई ङ्झबङ्ङै डाटा 
फेस तमाय गनङ्टि ऩनेछ।  

33. अनङ्टभङ्झत नङ्झरई ङ्जवदेशी सवायी चराउन नहङ्टन:े ङ्जवदेशभा दताि बएको सवायी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत नङ्झरई नेऩारङ्झबर चराउन हङ्टॉदैन।  

34. ङ्जवदेशी सवायी चराउन अनङ्टभङ्झत ङ्छदने्  (१) मातामात सेवा सञ्चारन गने 
उद्देश्मरे फाहेक ङ्जवदेशभा दताि बएको सवायी नेऩारङ्झबर चराउन बन्साय 
ङ्झतयेको प्रभाण सङ्जहत अनङ्टभङ्झत भागेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
तोङ्जकएको दस्तङ्टय ङ्झरई एक सवायीराई एक आङ्झथिक वषिभा तीस ङ्छदनभा 
नफढ्न ेगयी सवायी चराउन ेअनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ।     

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
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नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय य ङ्जवदेशी सयकायफीच एक अको देशभा 
मातामात सञ्चारन गने गयी सम्झौता बएकोभा ऩायस्ऩङ्चयकताको आधायभा 
ङ्जवदेशी सवायी नेऩारङ्झबर चराउन फाधा ऩने छैन। 

35. दतािको प्रभाणऩर नवीकयण: (१) दपा २१ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
दतािको प्रभाणऩरभा रेङ्ञखएको म्माद नाघेको तीन भहीनाङ्झबर दतािको 
प्रभाणऩर नवीकयण गयाई सक्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) सवायी धनी वा ङ्झनजरे खटाएको व्मङ्ञिरे उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ दतािको प्रभाणऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय 
सॊरग्न याखी दतािको प्रभाणऩर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ।    

  तय सयकायी कामािरम वा ङ्झनकामको नाभभा दताि बएका य 
कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायीको दतािको प्रभाणऩरनवीकयण गनि कङ्ट नै 
दस्तङ्टय राग्ने छैन।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग दतािको 
प्रभाणऩर ऩेश हङ्टन आएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो दतािको 
प्रभाणऩर अको एक वषिको राङ्झग नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्माद नाघी दतािको प्रभाणऩर 
नवीकयण गयाउन आउन ेसवायी धनीफाट नवीकयण दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि 
सो म्माद नाघेको एक आङ्झथिक वषिसम्भ एकसम प्रङ्झतशत, दङ्टई आङ्झथिक 
वषिसम्भ दङ्टईसम प्रङ्झतशत, तीन आङ्झथिक वषिसम्भ तीनसम प्रङ्झतशत, चाय 
आङ्झथिक वषिसम्भ चायसम प्रङ्झतशत य ऩाॉच आङ्झथिक वषिसम्भ ऩाॉचसम 
प्रङ्झतशत दस्तङ्टय सभेत ङ्झरई त्मस्तो दतािको प्रभाणऩर नवीकयण गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभ नवीकयण गदाि दताि 
प्रभाणऩरभा सवायी साधनको कय फङ्टझाएको ङ्जववयण अङ्झनवामि रुऩभा 
उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ।  
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36. अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सूचना गनि सक्न:े दपा ३५ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर दतािको प्रभाणऩर नवीकयण गनि नल्माएभा 
कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायीको सम्फन्धभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
ऩययाष्ट्र भन्रारम भापि त सम्फङ्ञन्धत कूटनीङ्झतक ङ्झनमोग, कामािरम वा 
व्मङ्ञिराई त्मस्तो सवायीको दतािको प्रभाणऩर नवीकयण गनि सूचना गनि 
सक्नेछ।  

37. नवीकयण सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था् दपा ३५ को उऩदपा (३) भा 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सयकायी सवायी, सॊस्थानको सवायी, 
कूटनीङ्झतक सङ्टङ्जवधा प्राप्त सवायी य ङ्झनजी सवायीको धनीरे आफ्नो 
सवायीको दतािको प्रभाणऩर ऩाॉच वषिसम्भको एकै ऩटक नवीकयण 
गयाउन चाहेभा ऩाॉच वषिसम्भको राङ्झग राग्ने नवीकयण दस्तङ्टय सॊरग्न 
याखी दतािको प्रभाणऩर ऩेश गयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
दतािको प्रभाणऩर ऩाॉच वषिसम्भको राङ्झग एकै ऩटक नवीकयण गनि 
सक्नेछ।  

38. दतािको प्रभाणऩर स्वत् यद्द हङ्टन:े (१) दपा ३५ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन नवीकयण नगयाएभा स्वत् यद्द 
हङ्टनेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यद्द बएको सवायीको अङ्झबरेख दताि 
ङ्जकताफफाट हटाइनेछ।  

39. ऩङ्टन् दताि हङ्टन सक्न:े दपा ३५ फभोङ्ञजभ ङ्झरन फाॉकी नवीकयण दस्तङ्टय 
तथा थऩ दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि जङ्झत वषिऩङ्झछ दतािको राङ्झग ल्माएको हो 
त्मङ्झत वषिको राङ्झग दपा ३५ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको थऩ 
दस्तङ्टयको दोब्फय जङ्चयफाना सभेत ङ्झरई त्मस्तो सवायी दपा २१ फभोङ्ञजभ 
दताि गयी सवायी धनीराई ----  प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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40. सवायी धनीको ठेगाना फदङ्झरएभा सूचना गनङ्टिऩने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
दताि बएको कङ्ट नै सवायीको धनीको स्थामी ठेगाना फदङ्झरएभा एक 
भहीनाङ्झबर दतािको प्रभाणऩर सभेत सॊरग्न याखी सो कङ्ट याको सूचना 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे दतािको प्रभाणऩरभा नमाॉ ठेगाना जनाई अङ्झबरेख याख्नङ्ट 
ऩनेछ। 

41. सवायीको नाभसायी: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि बएको सवायीको धनीरे 
आफ्नो सवायी अरू कसैराई दान फकस ङ्छदई वा ङ्झफक्री गयी वा अन्म 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण गयेभा ऩैतीस ङ्छदनङ्झबर सो सवायीको 
नाभसायीको राङ्झग दतािको प्रभाणऩर य सवायी साधन कय ङ्झतयेको प्रभाण 
सभेत सॊरग्न याखी तोङ्जकएको ढाॉचाभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) सवायी धनीको भतृ्मङ्ट बई जसको नाभभा स्वाङ्झभत्व 
हस्तान्तयण हङ्टनङ्टऩने हो सो हकवारारे सवायी धनीको भतृ्मङ्ट बएको ङ्झभङ्झतरे 
नब्वे ङ्छदनङ्झबर सवायी धनीको भतृ्मङ्ट दताि प्रभाणऩर, सवायी दतािको 
प्रभाणऩर य सवायी साधन कय ङ्झतयेको प्रभाण, स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस 
तथा आपू सफैबन्दा नङ्ञजकको हकवारा हो बङ्ङ ेकङ्ट याको प्रभाण सभेत 
सॊरग्न याखी सो सवायी आफ्नो नाभभा नाभसायी गयाउन तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ नाभसायीको राङ्झग ङ्झनवेदन 
ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी तोङ्जकएको 
दस्तङ्टय ङ्झरई दतािको प्रभाणऩरभा नाभसायीको व्महोया जनाई नाभसायी गनङ्टि 
ऩनेछ।  

तय उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नाभसायीको राङ्झग एक बन्दा फढी 
फयाफयीका हकवाराको ङ्झनवेदन ऩयेभा ती सफै हकवाराको नाभभा त्मस्तो 
सवायी सॊमङ्टि रूऩभा दताि गयी नाभसायी गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायीको नाभसायी बएभा सो 
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फभोङ्ञजभ स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण बई नाभसायी बएको व्महोयाको अङ्झबरेख 
याख्नङ्ट ऩनेछ।   

(५) कङ्ट नै सवायी धनीरे सवायीको नाभसायीको राङ्झग मस दपा 
फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने भनाङ्झसव 
कायण देखाई अड्डाफाट डोय खटाई सवायी नाभसायीको ब्मवस्था गङ्चयङ्छदन 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको थऩ दस्तङ्टय 
ङ्झरई डोय खटाई छानङ्झफन गयी उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ नाभसायी गङ्चयङ्छदन 
सक्नेछ। 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सवायीको नाभसायी गने सन्दबिभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे छानङ्झफन गदाि सो सवायीभा हक फेहक 
सम्फन्धी कङ्ट नै भङ्टद्दा ऩयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ ङ्जकनाया 
नबएसम्भ त्मस्तो सवायी कसैको नाभभा नाभसायी गनङ्टि हङ्टॉदैन।  

42. दताि ऩङ्चयवतिन गनि नहङ्टन:े मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन भारफाहक सवायीको रूऩभा दताि बई दतािको प्रभाणऩर प्राप्त 
सवायीराई मारीफाहक सवायीभा दताि ऩङ्चयवतिन गने गयी दतािको प्रभाणऩर 
ङ्छदइन ेछैन। 

43. स्वीकृङ्झत नङ्झरई हेयपेय गनि नहङ्टन:े (१) सवायी धनीरे अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको स्वीकृङ्झत नङ्झरई सवायीको यङ्ग, सीट सङ्ख्मा, स्वरूऩ, इङ्ञन्जन 
वा चेङ्झससभा ऩङ्चयवतिन हङ्टने गयी हेयपेय गनि हङ्टॉदैन।  

   (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हेयपेय गनङ्टि ऩदाि स्वीकृङ्झत 
भागेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गदाि हेयपेय गनि 
उऩमङ्टि हङ्टने देखेभा ------- हेयपेय गने स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

तय सवायी ङ्झनभािता कम्ऩनीरे सवायीको फनोट सम्फन्धभा 
ङ्झनधाियण गयेको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण (स्ऩेङ्झसङ्जपकेशन) भा ऩङ्चयवतिन गने गयी 
स्वीकृङ्झत ङ्छदइने छैन। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ हेयपेयको राङ्झग स्वीकृङ्झत ङ्छदॊदा 
सवायी दताि गदाि राग्ने दस्तङ्टयको ऩचास प्रङ्झतशत दस्तङ्टय राग्नेछ।  

(४) प्रदूषण कभ गने उद्देश्म याखी सञ्चारन भाध्मभभा ऩङ्चयवतिन 
गयी प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभको वातावयणभैरी सवायी साधनभा 
रुऩान्तयणको राङ्झग भाग गयेभा त्मस्ता सवायी धनी, उद्योग, कम्ऩनी, 
सहकायीराई वातावयण भैरी सवायी साधनभा रुऩान्तयणको स्वीकृङ्झत ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

तय शङ्टरु दताि बएको ङ्झभङ्झतरे सात वषि ऩूया बएका सवायी 
साधनराई रुऩान्तयण गने गयी स्वीकृङ्झत ङ्छदइने छैन। 

 (५) मस दपा फभोङ्ञजभ सवायीको यङ्ग, ङ्झसट सङ्ग्ख्मा वा 
स्वरुऩ ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी अन्म ङ्जववयण(स्ऩेङ्झसङ्जपकेसन) तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

44. दतािको प्रभाणऩर स्थङ्झगत गनि सक्न:े (१) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
देहामको अवस्थाभा कङ्ट नै सवायीको दतािको प्रभाणऩर देहाम फभोङ्ञजभको 
अवङ्झधसम्भको राङ्झग स्थङ्झगत गने गयी आदेश ङ्छदन सक्नेछ्- 

(क) सवायीको अवस्था खयाफ बई सो चराउॉदा सविसाधायणको 
जीउ वा सम्ऩङ्ञत्तभा हानी नोक्सानी हङ्टने देङ्ञखएभा सो 
सवायी ऩूणि रुऩभा भभित नगयेसम्भको अवङ्झधको राङ्झग,    

(ख) सवायी धनीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩूया गनङ्टि ऩने कङ्ट नै शति 
ऩूया नगयी वा मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
ङ्छदएको आदेशको उल्रङ्घन गयी सवायी चराएभा फढीभा 
छ भहीनासम्भको राङ्झग, 

 (ग) सवायी धनीरे कायण खङ्टराई प्रहयी प्रङ्झतवेदन सभेत 
सॊरग्न गयी सवायी दताि स्थगनको राङ्झग अङ्झधकायप्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभा य त्मस्तो कायण 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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भनाङ्झसव देङ्ञखएभा एक ऩटकभा एक वषिको 
अवङ्झधसम्भको राङ्झग।  

 तय मस्तो अवङ्झधको हकभा छङ्टटको सङ्टङ्जवधा ङ्छदइने 
छैन।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतािको प्रभाणऩर स्थङ्झगत गने गयी 
सवायी धनीराई आदेश ङ्छदॊदा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सोको कायण 
सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतािको प्रभाणऩर स्थङ्झगत गयेभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मसको जानकायी सम्फङ्ञन्धत प्रहयी 
कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतािको प्रभाणऩर स्थङ्झगत गयेभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर सवायी 
धनीरे दतािको प्रभाणऩर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

(५) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे दतािको प्रभाणऩरको स्थगन 
अवङ्झध सभाप्त बएऩङ्झछ उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सवायी धनीरे फङ्टझाएको 
दतािको प्रभाणऩर ङ्झनजराई नै ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ दतािको प्रभाणऩर सवायी धनीराई 
ङ्जपताि ङ्छदॊदा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सो दतािको प्रभाणऩरभा स्थङ्झगत 
बएको अवङ्झध य कायण सभेत जनाई सो कङ्ट याको अङ्झबरेख याख्नङ्टऩनेछ।  

45. दतािको प्रभाणऩर खायेज गने: (१) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहामको 
कङ्ट नै अवस्थाभा मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि बएको सवायीको दताि खायेजी वा 
अङ्झबरेख कट्टा गनि सक्नेछ:- 

(क) कङ्ट नै सवायी कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे नाङ्झसएभा, चल्न नसक्ने गयी 
ङ्झफङ्झग्रएभा वा सधैंको राङ्झग नेऩार फाङ्जहय रङ्झगएभा सवायी 
धनीरे तीस ङ्छदनङ्झबर दतािको प्रभाणऩर सॊरग्न याखी 
त्मस्तो सवायीको अङ्झबरेख कट्टा गनि अङ्झधकाय प्राप्त 
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अङ्झधकायी सभऺ तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदएभा,  

तय ऩङ्टयाताङ्ञत्वक तथा ऐङ्झतहाङ्झसक दृङ्जष्टकोणरे 
भहत्वऩूणि सवायी वा त्मस्तो सवायीको कङ्ट नै ऩाटिऩूजाि 
नेऩार फाङ्जहय रैजान ऩयेभा सवायी धनीरे अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको ऩूवि स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩछि।  

(ख) उजङ्टयी वा कङ्ट नै जानकायीको आधायभा छानङ्झफन गदाि कङ्ट नै 
सवायी अङ्झनमङ्झभत तवयरे वा गरत वा झङ्टट्टा कागजात वा 
ङ्जववयणको आधायभा दताि गङ्चयएको ऩाइएभा।  

(ग) ------ 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन ऩयेभा वा उजङ्टयी वा 
जानकायी प्राप्त बएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी 
व्महोया साॉचो देखेभा त्मस्तो दतािको प्रभाणऩर खायेज गयी सो को 
व्महोया अङ्झबरेखभा जनाई त्मस्तो सवायीको अङ्झबरेख कट्टा गनङ्टि ऩनेछ।  

46. नवीकयण दस्तङ्टय ङ्झभनाहा ङ्छदन:े मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि बएको कङ्ट नै सवायी 
कङ्ट नै कायणफाट जपत बई वा दङ्टघिटनाभा ऩयी वा अन्म कङ्ट नै कायणफाट 
ङ्झफग्री एक वषिबन्दा फढी अवङ्झधसम्भका राङ्झग चल्न वा चराउन नसङ्जकन े
बएभा सवायी धनीरे सो व्महोया खङ्टराई दतािको प्रभाणऩरको साथ सो 
कङ्ट याको प्रभाण ऩेश गयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सवायीको 
दतािको प्रभाणऩर ङ्ञखची सो सवायी चराउन नसङ्जकने अवङ्झधसम्भको राङ्झग 
सो सवायीको धनीरे ङ्झतनङ्टि ऩने नवीकयण दस्तङ्टय ङ्झभनाहा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

47. दतािको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन:े (१) दतािको प्रभाणऩर च्माङ्झतएभा य 
झङ्टरो बै नफङ्टङ्ञझने बएभा सो बए गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदन ङ्झबर सवायी 
धनीरे अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ सो को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न गयी 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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तय दताि प्रभाणऩर हयाएभा वा अन्म कङ्ट नै कायणवस नाङ्झसएभा 
नङ्ञजकको ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरमको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक 
छानङ्झफन गदाि व्महोया ठीक देखेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सवायी 
धनीराई त्मस्तो दतािको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

48. ङ्जववयण ऩेश गनङ्टि ऩने: (१) ङ्जवदेशफाट सवायी आमात गने पभि, कम्ऩनी 
वा एजेण्टरे आपूरे आमात गयेको प्रत्मेक सवायीको भोडेर, इङ्ञन्जन 
नम्फय, चेङ्झसस नम्फय तथा त्मस्तो सवायीको ङ्जकङ्झसभ, ङ्झनभािताको नाभ य 
आमात भूल्म सभेत उल्रेख गयी त्मस्तो सवायीभध्मे कङ्ट न सवायी कसराई 
कङ्जहरे ङ्झफक्री गयेको य आपूरे आमात गयी फाॉकी यहेको सवायीभध्मे 
कङ्झत सवायी भौज्दात यहेको छ बङ्ङ े सभेत खङ्टराई चौभाङ्झसक रुऩभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्जववयण ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।  

(२) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्जवदेशफाट सवायी आमात गयी 
ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने पभि, कम्ऩनी वा एजेन्टफाट उऩदपा (१) भा 
रेङ्ञखएको ङ्जववयणको अङ्झतङ्चयि सवायी आमात तथा ङ्झफक्री ङ्जवतयण 
सम्फन्धी अन्म कङ्ट नै आवश्मक ङ्जववयण तथा कागजात भाग्न सक्नेछ। 
त्मसयी भाङ्झगएको ङ्जववयण तथा कागजात तङ्टरून्त उऩरब्ध गयाउने कतिव्म 
त्मस्तो पभि, कम्ऩनी वा एजेन्टको हङ्टनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद- ४ 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी व्मवस्था 

49. सवायी चराउन नहङ्टन:े कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त नगयी 
कङ्ट नै ऩङ्झन सवायी चराउन हङ्टॉदैन।  

50. सवायी चराउन ङ्छदन नहङ्टन:े कसैरे आफ्नो स्वाङ्झभत्व वा ङ्ञजम्भाभा यहेको 
कङ्ट नै सवायी साधन सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त नगयेको व्मङ्ञिराई 
चराउन ङ्छदन हङ्टॉदैन।  

51. चारकको मोग्मता: (१) देहामका व्मङ्ञि देहाम फभोङ्ञजभ चारक 
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अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गनि मोग्म भाङ्झनने  छन्् -  

(क)  ठूरा सवायीको हकभा एक्काइस वषि उभेय ऩूया गयेको 
व्मङ्ञि,  

(ख)  भझौरा सवायीको हकभा अठाय वषि उभेय ऩूया गयेको 
व्मङ्ञि, 

(ग)  काय, जीऩ य तीन ऩाङ्ग्ग्र ेरगामतको सानो सवायी साधन 
का राङ्झग अठाय वषि उभेय ऩूया बएको य 
भोटयसाईकर, स्कङ्ट टय रगामत सानो दङ्टई ऩाङ्ग्ग्र े
सवायीको हकभा सोह्र वषि उभेय ऩूगेको व्मङ्ञिरे 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गनि सक्नेछ। 

(२) देहामका व्मङ्ञि चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गनि मोग्म भाङ्झनन े
छैनन:्- 

(क)  छाये योग बएको वा भानङ्झसक असन्तङ्टरन बएको 
कायणरे सवायी साधन चराउन असभथि बएको, 

(ख)  आॉखाको देख्न े शङ्ञि कभजोय बई चश्भा प्रमोग 
गदाि ऩङ्झन साभान्म तवयरे देख्न े शङ्ञि ठीक 
नबएको,  

(ग)  साधायण ध्वङ्झन सङे्कत, आवाज सङ्टङ्ङ नसक्न,े 

(घ)  यातो, हङ्चयमो, ऩहेंरो इत्माङ्छद यङहरू तङ्टरून्त 
छङ्टट्ाउन नसक्ने दृङ्जष्टदोष बएको,  

(ङ)  यतन्धो बएको व्मङ्ञि, तय पयक ऺभता बएका 
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 

 

 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गनि फनेको ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
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व्मङ्ञिका ङ्झनङ्झभत्त खास ङ्जकङ्झसभरे फनेको सवायीको 
ङ्झनङ्झभत्त मो खण्डको फन्देज रागू हङ्टने छैन।  

(च)  आधायबतू तह उत्तीणि नबएको व्मङ्ञि,   

(छ)  दपा ६५ फभोङ्ञजभ चारक अनङ्टभङ्झतऩर यद्द 
बएकोभा त्मस्तो यद्द बएको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषि 
अवङ्झध ऩूया नबएको व्मङ्ञि। 

52. चारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग ङ्झनवेदन: (१) दपा ५१ फभोङ्ञजभको मोग्मता 
बएको व्मङ्ञिरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्झसकारु चारक अनङ्टभङ्झत ऩर य 
प्रभाङ्ञणत रग फङ्टकसङ्जहत ऩयीऺण चारक अनङ्टभङ्झतऩरका राङ्झग तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदनसाथ ङ्झनवेदकरे चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय, नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको आफ्नो तीन प्रङ्झत ऩासऩोटि 
साइजको पोटो, प्रचङ्झरत भान्मता प्राप्त ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्झनजको स्वास्थ्म 
ऩयीऺण गयी ङ्छदएको ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाण ऩर य ङ्झनजरे चराउन चाहेको 
सवायीको प्रङ्ञशऺण ङ्झरएको प्रभाङ्ञणत रगफङ्टक य चारक प्रङ्ञशऺाथॉको 
रुऩभा ङ्झनधािङ्चयत कोसि ऩूया गयेको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत सॊरग्न गनङ्टि 
ऩनेछ।  

 (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ङ्झनभािण उऩकयण सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग प्रदेश सयकायफाट 
स्वीकृत प्राप्त ताङ्झरभ केन्रफाट ताङ्झरभ प्राप्त गयेको प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) कङ्ट नै सवायी साधन चराउन अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गङ्चयसकेका 
चारकराई अको सवायी साधनको राङ्झग थऩ अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदॊदा ङ्झरङ्ञखत 
ऩयीऺा ङ्झरइने छैन।  

53. ङ्झनवेदकको ऩयीऺण् (१) दपा ५२ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेऩङ्झछ ङ्झनवेदक 
सवायी चराउन सभथि बए नबएको, छ वा छैन य ङ्झनजराई त्मस्तो 
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सवायी वा सवायी सम्फन्धी ऐन, ङ्झनमभ तथा ट्राङ्जपक सङे्कत सम्फन्धी 
साभान्म ऻान बए नबएको कङ्ट याको मङ्जकन गनि ऩयीऺा ङ्झरनङ्ट ऩनेछ य 
त्मसयी ङ्झरइने ऩयीऺाको ङ्जवषम य ऩयीऺा प्रणारी भन्रारमरे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरइएको ऩयीऺाभा असपर हङ्टन े
ङ्झनवेदकरे सो ऩयीऺा सम्ऩङ्ङ बएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनऩङ्झछ भार दपा 
५२ फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(3) सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको ट्रामरको हकभा 
भन्रारमरे हारको व्मवस्थाराई स्वचाङ्झरत प्रणारीभा रैजान आवश्मक 
व्मवस्था गनि सक्नेछ।  

54. चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन:े (१) दपा ५३ फभोङ्ञजभ ऩयीऺा ङ्झरई सपर 
बएका ङ्झनवेदकराई सो सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
अनङ्टसूची- ५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा तीन भङ्जहनाङ्झबर चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदॊदा सो अनङ्टभङ्झतऩरभा 
कङ्ट न सवायीको राङ्झग अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदएको हो सो कङ्ट या स्ऩष्ट रूऩभा 
जनाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
साविजङ्झनक सवायी चराउन े चारकराई ङ्छदइने चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

55. ऩयीऺणकारभा यहन:े (१) दपा ५४ फभोङ्ञजभ ङ्छदइन ेचारक अनङ्टभङ्झतऩर 
एक वषिको ऩयीऺणकार यहने गयी ङ्छदइनेछ।  

(२) ऩयीऺण चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरएका चारकरे 
ऩयीऺणकारको अवङ्झधभा मो ऐन वा मस ऐनअन्तगित फनेको ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टि ऩने शतिको उल्रॊघन नगयी आठबन्दा फढी ङ्झडभेङ्चयट 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गनि फनेको ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
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अॊक प्राप्त नगयेभा त्मस्तो चारकराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्झनजको 
सम्फङ्ञन्धत वगिको चारक अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् स्थामीभा ऩङ्चयणत गनेछ।  

(३) ऩयीऺण चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरएका चारकरे 
ऩयीऺणकारको अवङ्झधभा आठबन्दा फढी ङ्झडभेङ्चयट अॊक प्राप्त गने गयी मो 
ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टि ऩने शतिको 
उल्रॊघन गयेभा ङ्झनजको चारक अनङ्टभङ्झतऩर छ भङ्जहनाको राङ्झग 
ङ्झनरम्फनभा यहनेछ। 

56. ङ्जवदेशी याष्ट्रफाट प्राप्त चारक अनङ्टभङ्झतऩरको भान्मता: कसैरे ङ्जवदेशी 
याष्ट्रफाट चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गयेको यहेछ बने सो अनङ्टभङ्झतऩरभा 
रेङ्ञखएको सवायी चराउन त्मस्तो व्मङ्ञिरे दपा ५२ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञिफाट चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग राग्ने दस्तङ्टय ङ्झरई चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन सक्नेछ।  

तय त्मस्तो चारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग प्रमोगात्भक ऩयीऺा ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। आफ्नो याष्ट्रफाट सवायी चारक प्रभाणऩर प्राप्त गयेका ङ्जवदेशी 
कूटनैङ्झतक ङ्झनमोगभा काभ गने कभिचायीको हकभा ऩययाष्ट्र भन्रारमफाट 
ङ्झसपाङ्चयश बई आएभा कङ्ट नै ऩयीऺा नङ्झरई सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩर  
ङ्छदइनछे।   

57. अन्तयािङ्जष्ट्रम चारक अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् भान्म हङ्टने्  अन्तयािङ्जष्ट्रम चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गयेको व्मङ्ञिरे सो अनङ्टभङ्झतऩरभा रेङ्ञखएको सवायी 
नेऩारबय चराउन सक्नेछ।  

58. चारक अनङ्टभङ्झतऩरको वैधता: (१) दपा ५४ फभोङ्ञजभ चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गने व्मङ्ञिरे सो अनङ्टभङ्झतऩरभा उल्रेङ्ञखत सवायी भार 
चराउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अधीनभा यही चारकरे त्मस्तो 
सवायी चराउन सक्नेछ।  

(३) चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइएको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषिसम्भ फहार 
यहनेछ।  
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59. चारक अनङ्टभङ्झतऩरभा सभावेश गने: (१) कङ्ट नै चारकरे आपूरे ऩाएको 
चारक अनङ्टभङ्झतऩरभा उङ्ञल्रङ्ञखत सवायीका अङ्झतङ्चयि अन्म कङ्ट नै सवायी 
सभावेश गयाउन चाहेभा सभावेश गयाउन चाहेको सवायीको ङ्जकङ्झसभ 
खङ्टराई तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सॊरग्न गयी अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा ऩयीऺा सङ्झभङ्झतरे 
चारक अनङ्टभङ्झतऩरभा सभावेश गयाउन चाहेको सवायी चारकरे चराउन 
सक्छ सिैन बङ्ङ ेकङ्ट याको मङ्जकन गनि दपा ५३ फभोङ्ञजभ ङ्झनजको ऩयीऺा 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

तय एक ऩटक ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा उत्तीणि बएकाको हकभा ऩङ्टन् 
ङ्झरङ्ञखत ऩयीऺा ङ्झरइयहनङ्ट ऩने छैन। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩयीऺा ङ्झरॊदा सपर बएको 
चारकको अनङ्टभङ्झतऩरभा ङ्झनजरे सभावेश गयाउन चाहेको सवायी सभावेश 
गयी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे नमाॉ चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदॊदा दपा ५५ 
फभोङ्ञजभ ऩयीऺणकारभा यहने गयी ङ्छदइनेछ।  

60. चारक अनङ्टभङ्झतऩरको नवीकयण् (१) दपा ५८ को उऩदपा (३) 
फभोङ्ञजभ चारक अनङ्टभङ्झतऩरभा रेङ्ञखएको म्माद नाघेको नब्फे ङ्छदन ङ्झबर 
त्मस्तो चारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाई सक्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ म्माद नाघी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
नवीकयण गयाउन आउने चारकफाट नवीकयण दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि सो 
म्माद नाघेको एक वषिसम्भ एक सम प्रङ्झतशत, दङ्टई वषिसम्भ दङ्टई सम 
प्रङ्झतशत, तीन वषिसम्भ तीन सम प्रङ्झतशत, चाय वषिसम्भ चाय सम प्रङ्झतशत 
य ऩाॉच वषिसम्भ ऩाॉच सम प्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय सभेत ङ्झरई नवीकयण गनङ्टि 
ऩनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(३) चारकरे उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय फङ्टझाएको 
प्रभाण सॊरग्न याखी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर ऩेश हङ्टन आएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर अको ऩाॉच वषिसम्भको राङ्झग नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ। 

61. चारक अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द हङ्टन:े (१) दपा ६० फभोङ्ञजभको अवङ्झधभा 
नवीकयण नगङ्चयएको चारक अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यद्द बएको चारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
अङ्झबरेख हटाइनेछ।   

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख हटाइएको चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गङ्चयने छैन।  

62. नवीकयण गयाउॉदा ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩर ऩेश गनङ्टि ऩने: साविजङ्झनक सवायी 
चराउन े चारकरे चारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउॉदा स्वीकृत 
ङ्ञचङ्जकत्सकरे ङ्छदएको ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩर सभेत अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।  

63. चारकको ठेगाना फदङ्झरएभा सूचना गनङ्टि ऩने् (१) चारकको स्थामी 
ठेगाना फदङ्झरएभा एक भङ्जहनाङ्झबर सो कङ्ट याको सूचना अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे चारकको नमाॉ ठेगाना सभेत अङ्झबरेख जनाउन रगाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

64. चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन तथा यद्द गने् (१) अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा देहामको अवङ्झधसम्भ चारकको चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन गनि सक्नछे:- 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(क)  कङ्ट र १० वा सो बन्दा फढी ङ्झडभेङ्चयट अॊक प्राप्त गने गयी 
मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ऩारन गनङ्टि ऩने शतिहरु उल्रॊघन गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा 
छ भङ्जहनासम्भ,  

(ख) १५ ङ्झडभेङ्चयट अॊकबन्दा फढी प्राप्त गयेभा सात 
भङ्जहनासम्भ,  

(ग)  २० ङ्झडभेङ्चयट अॊकबन्दा फढी प्राप्त गयेभा आठ 
भङ्जहनासम्भ,  

(घ)  भादक ऩदाथि सेवन गयी सवायी चराएको प्रभाङ्ञणत बएभा 
ऩङ्जहरो ऩटकका राङ्झग तीन भङ्जहना य दोस्रो ऩटकका 
राङ्झग छ भङ्जहनासम्भ,  

(ङ)  ङ्झनधाियण गङ्झतबन्दा फढी गङ्झतभा सवायी चराएको प्रभाङ्ञणत 
बएभा ऩङ्जहरो ऩटक बए ५० अॊक जङ्चयफाना य दोस्रो 
ऩटक बए तीन भङ्जहनासम्भ चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
ङ्झनरभफ्न।  

(२) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर यद्द गनि सक्नेछ:-   

(क)  उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन 
गयेऩङ्झछ ऩङ्झन तेस्रो ऩटक भादक ऩदाथि सेवन गयी 
सवायी चराएको प्रभाङ्ञणत बएभा,  

(ख)  उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन 
गयेऩङ्झछ ऩङ्झन तेस्रो ऩटक ङ्झनधािङ्चयत बन्दा फढी 
गङ्झतभा सवायी चराएको प्रभाङ्ञणत बएभा।  

65. चारक अनङ्टभङ्झतऩर खायेज गनि सङ्जकन:े (१) कङ्ट नै चारकभा दपा ५१ भा 
रेङ्ञखएको कङ्ट नै अमोग्मता बएको प्रभाङ्ञणत बएभा वा झङ्टट्टा ङ्जववयण ऩेश 
गयी चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त गयेकोभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
चारकको चारक अनङ्टभङ्झतऩर खायेज गयी सो अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जपताि फङ्टझाउॉन 
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चारकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ।   

(२) सवायी चारकको राऩयवाहीका कायण बएको सवायी 
दङ्टघिटनाफाट भाङ्झनसको अङ्गबङ्ग बएको वा भतृ्मङ्ट बएको प्रभाङ्ञणत बएभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो चारकको चारक अनङ्टभङ्झत ऩर खायेज 
गयी सो अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जपताि फङ्टझाउन चारकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आदेश प्राप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर चारकरे आफ्नो अनङ्टभङ्झत ऩर अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्जपताि फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

66. चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन:े (१) चारक अनङ्टभङ्झतऩर हयाएभा, 
नाङ्झसएभा वा कङ्ट नै कायणरे काभ नराग्न ेबएभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबर चारकरे 
ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरमको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको राङ्झग तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत याखी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक 
छानङ्झफन गयी व्महोया ठीक देखेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे चारकराई 
चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदनेछ।  

67. स्वचाङ्झरत (अटोभेङ्जटक) सवायी अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी व्मवस्था: (१) 
प्रङ्जवङ्झधमङ्टि स्वचाङ्झरत सवायी चराउनको राङ्झग भार छङ्ट टै्ट चारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको व्मवस्था गनि सङ्जकनेछ। 

तय मस उऩदपा फभोङ्ञजभको सवायी अनङ्टभङ्झतऩर अन्म सवायीको 
हकभा रागू हङ्टने छैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

68. प्रङ्ञशऺाथॉ चारक सम्फन्धी व्मवस्था: प्रङ्ञशऺाथॉ सवायी चारक सम्फन्धी 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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68क. सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने् भन्रारमरे 
 कम्प्मङ्टटय प्रणारीको ङ्जवकास गयी ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सवायी चारक 
 अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी कामिको अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ५ 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी व्मवस्था 

69. अनङ्टभङ्झतऩर नङ्झरई ऩङ्चयचारकको काभ गनि नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त नगयी कङ्ट नै ऩङ्झन साविजङ्झनक सवायीभा 
ऩङ्चयचारकको काभ गनङ्टि हङ्टॉदैन। 

(२) ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त नगयेको कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई 
साविजङ्झनक सवायीको धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऩङ्चयचारकको काभभा 
रगाउन हङ्टॉदैन। 

70. ऩङ्चयचारकको राङ्झग मोग्मता: देहामको व्मङ्ञि ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त 
गनि मोग्म हङ्टनेछ:-  

(क)  अठाय वषि उभेय ऩङ्टगेको,  

(ख)  साधायण रेखऩढ गनि जाङ्ङे, 

(ग)  ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩर बएको।  

71. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन:े (१) दपा ७० फभोङ्ञजभको 
मोग्मता बएको व्मङ्ञिरे कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायीभा ऩङ्चयचारकको काभ 
गनिको राङ्झग ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरन चाहेभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन साथ ङ्झनवेदकरे 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय, हारसारै ङ्ञखङ्ञचएको 
आफ्नो तीनप्रङ्झत ऩासऩोटि साइजको पोटो, नागङ्चयकताको प्रभाणऩरको 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गनि फनेको ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
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प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको भान्मता प्राप्त 
ङ्ञचङ्जकत्सकद्वाया ङ्छदइएको ङ्झनयोङ्झगताको प्रभाणऩर सभेत सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ।  

72. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन:े (१) दपा ७१ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक 
छानङ्झफन गयी ङ्झनवेदनसाथ सॊरग्न व्महोया साॉचो देङ्ञखएभा ङ्झनवेदकराई 
अनङ्टसूची- ६ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
मसयी ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त व्मङ्ञिरे आपू कामियत मातामात 
सेवाभा सॊरग्न साविजङ्झनक सवायीराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत ढङ्गफाट ऩङ्चयचारन गने 
ङ्ञजम्भेवायी वहन गनङ्टि ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर सो 
ङ्छदइएको ङ्झभङ्झतरे ऩाॉचवषिसम्भ फहार यहनेछ।  

73. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको नवीकयण: (१) दपा ७२ को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरभा म्माद नाघेको तीन भहीनाङ्झबर त्मस्तो 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाई सक्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) ऩङ्चयचारकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय 
सॊरग्न याखी ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ऩेश 
गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर ऩेश हङ्टन आएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर अको ऩाॉच वषिसम्भको राङ्झग नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्माद नाघी ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउन आउने ऩङ्चयचारकफाट नवीकयण दस्तङ्टयको 
अङ्झतङ्चयि सो म्माद नाघेको एक वषिसम्भ एकसम प्रङ्झतशत, दङ्टई वषिसम्भ 
दङ्टईसम प्रङ्झतशत, तीन वषिसम्भ तीनसम प्रङ्झतशत, चाय वषिसम्भ चायसम 
प्रङ्झतशत य ऩाॉच वषिसम्भ ऩाॉचसम प्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई त्मस्तो 
ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ।  
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74. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द हङ्टन:े (१) दपा ७३ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन नवीकयण नगङ्चयएको ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यद्द बएको ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩरको अङ्झबरेख हटाइनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेखफाट हटाइएको ऩङ्चयचारक 
अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गङ्चयने छैन।  

75. ऩङ्चयचारकको ठेगाना फदङ्झरएभा सूचना गनङ्टि ऩने: (१) ऩङ्चयचारकको स्थामी 
ठेगाना फदङ्झरएभा एक भहीनाङ्झबर सो कङ्ट याको सूचना अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे ऩङ्चयचारकको नमाॉ ठेगाना सभेत अङ्झबरेख जनाउन 
रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

76. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन गनि सङ्जकने्  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित 
फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारकरे ऩारन गनङ्टि ऩने शतिहरू ऩाॉच ऩटक 
बन्दा फढी उल्रङ्घन गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो ऩङ्चयचारकको ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर छ भङ्जहनासम्भको राङ्झग 
ङ्झनरम्फन गनि सक्नेछ।  

77. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर खायेज गनि सङ्जकन:े (१) दपा ७० भा रेङ्ञखएको 
कङ्ट नै मोग्मता ऩङ्चयचारकभा नबएको प्रभाङ्ञणत बएभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो ऩङ्चयचारकको ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर खायेज गयी सो 
अनङ्टभङ्झतऩर ङ्जपताि फङ्टझाउन ऩङ्चयचारकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आदेश प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात 
ङ्छदनङ्झबर ऩङ्चयचारकरे आफ्नो ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्जपताि फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

78. ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन:े (१) ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर 
हयाएभा वा अन्म कङ्ट नै कायणफाट नाङ्झसएभा ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर ऩङ्चयचारकरे 
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सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको राङ्झग तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत याखी 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन उऩय आवश्मक 
छानङ्झफन गयी व्महोया ठीक देखेभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
ऩङ्चयचारकराई ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद- ६ 
मातामात व्मवस्थाऩन 

79. सडक भागि ङ्झनधाियण गने: भन्रारमरे उऩमङ्टि देखेको ठाउॉभा 
आवश्मकता अनङ्टसाय साविजङ्झनक सवायीराई मातामात सेवा सञ्चारन गनि 
भागि ङ्झनधाियण गयी सो को सूचना सविसाधायणको जानकायीको राङ्झग 
साविजङ्झनक रूऩभा प्रकाङ्ञशत गनङ्टि ऩनेछ।  

80. नभङ्टना भागि ङ्झनधाियण गने: उत्ऩादन वा एसेम्फर हङ्टने वातावयणभैरी सवायी 
साधन खङ्चयद गयी सञ्चारन गने व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी वा सहकायीफाट 
कङ्ट नै भागि ङ्झनधाियण गनि भाग बएभा भन्रारमरे त्मस्तो सवायी साधन 
सञ्चारन हङ्टने स्थानहरु तोकी नभङ्टना भागि ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ। 

81. भागि ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत: (१) प्रदेश बय सहज, सयर य सङ्टयङ्ञऺत तवयरे 
राभो भागि य भध्मभ भागिको भागि ङ्झनधाियण गनि देहाम फभोङ्ञजभको भागि 
ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत यहनेछ:-  

(क)  सङ्ञचव, बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम     -सॊमोजक 

(ख)  ङ्झनदेशक, मातामात ऩूवािधाय ङ्झनदेशनारम      -सदस्म 

 (ग)  प्रभङ्टख, प्रादेङ्ञशक सडक तथा मातामात व्मवस्था 
भहाशाखा                 -सदस्म 

 (घ)  प्रभङ्टख, ग्राङ्झभण सडक भहाशाखा, बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास 
भन्रारम            -सदस्म 

 (ङ)  आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारमरे तोकेको 
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अङ्झधकृतस्तयको कभिचायी       -सदस्म  

 (च) शाखा अङ्झधकृत, मातामात व्मवस्था शाखा -सदस्म-सङ्ञचव   

तय छोटो भागि य स्थानीम भागिका हकभा स्थानीम तहभा बए 
स्थानीम कानून फभोङ्ञजभ भागि ङ्झनधाियण हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे भागि ङ्झनधाियण गदाि 
सम्फङ्ञन्धत सडकको स्तय, अवस्था, सो सडकभा चल्न सक्ने सवायी 
साधनको ङ्जकङ्झसभ, सो सडकभा आवागभन गने मारीको चाऩ तथा भाग, 
सम्फङ्ञन्धत सडक ङ्झडङ्झबजन कामािरम तथा स्थानीम ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयश य 
सो सडक हस्तान्तयण हङ्टॉदाका शतिहरु सभेतराई ध्मानभा याख्नङ्ट ऩनेछ।   

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश 
कानून य स्थानीम कानून नफनेसम्भ मस ऐन फभोङ्ञजभ अस्थामी भागि 
ङ्झनधाियण फाहेक सफै ङ्जकङ्झसभको भागि ङ्झनधाियण गने अङ्झधकाय उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतराई नै हङ्टनेछ।   

82. अनङ्टदान ङ्छदन:े दङ्टगिभ तथा ङ्जऩछङ्झडएका वस्तीका जनताराई सवायीको 
न्मूनतभ सेवा उऩरब्ध गयाउन साविजङ्झनक सवायी सञ्चारन गनि प्रदेश 
सयकायरे अनङ्टदान ङ्छदन सक्नेछ।  

83. भास-ट्रान्सऩोटिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदन:े भन्रारमरे सडकको अवस्था एवॊ 
सवायी चाऩको आधायभा साविजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी भास-
ट्रान्सऩोटिराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई ङ्झनधािङ्चयत (डेङ्झडकेटेड) रेन प्रमोग गने गयी 
स्वीकृत ङ्छदन सक्नेछ। 

84. भागि इजाजतऩर नङ्झरई मातामात सेवा सञ्चारन गनि नहङ्टन:े दपा ७९ 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत भागिभा भागि इजाजतऩर प्राप्त नगयी कङ्ट नै ऩङ्झन 
साविजङ्झनक सवायीरे मातामात सेवा सञ्चारन गनङ्टि हङ्टॉदैन।  

85. भागि इजाजतऩरको राङ्झग दयखास्त् मातामात सेवा सञ्चारन गनिको 
ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायीराई कङ्ट नै भागि प्रमोग गनङ्टि ऩयेभा 
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व्मवस्थाऩक वा सवायी धनीरे तोङ्जकएको ढाॉचाभा जाॉचऩास गयेको 
ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ भागि इजाजतऩरको 
राङ्झग तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

86. भागि इजाजतऩर ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) दपा ८५ फभोङ्ञजभ भागि इजाजतऩरको 
राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीरे दपा ८७ को अधीनभा 
यही त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीराई प्रदेशबय सञ्चारन गनि सङ्जकने गयी 
........... प्रदेशस्तयको य इजाजतऩरभा तोङ्जकएको भागि भार प्रमोग गनि 
अनङ्टसूची- ७ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा भागि इजाजतऩर ङ्छदनङ्ट ऩछि।  

तय एक प्रदेशफाट अको प्रदेशभा सञ्चारन हङ्टने सवायीको राङ्झग 
अको प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवस्था कामािरमको सहभङ्झत ङ्झरइ 
भागि इजाजतऩर ङ्छदन सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
याजभागिको हकभा भन्रारमरे आवश्मक देखेभा खङ्टल्रा प्रङ्झतस्ऩधािफाट 
आवश्मक शतिहरु तोकी भागि इजाजतऩर ङ्छदने व्मवस्था गनि सक्नेछ।   

(३) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे साविजङ्झनक रुऩभा सूचना 
प्रकाशन गयी कङ्ट नै रुट वा एङ्चयमाभा रुट ऩयङ्झभट जायी गयी सो रुट वा 
एङ्चयमाभा चल्ने सवायीको ङ्जकङ्झसभ एवॊ सॊख्मा तोक्न सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको भागि इजाजतऩर छ 
भङ्जहनासम्भ फहार यहनेछ। 

87. भागि इजाजतऩर सम्फन्धी व्मवस्था: दपा ८६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै साविजङ्झनक 
सवायीराई भागि इजाजतऩर ङ्छदॊदा त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीको धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे देहामका कङ्ट याहरू ऩूया गये नगयेको अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे जाॉच गयी ऩूया गयेको बए भार त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीराई 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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भागि इजाजतऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ:- 

(क) सवायी चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ, सवायीभा काभ गने 
काभदाय तथा कभिचायी, तेस्रो ऩऺको फीभा य मार ङ्टफाहक 
सवायी बए मार ङ्ट फीभाभा,  

(ख)  सवायीको जाॉचऩास, य   

(ग)  दतािको प्रभाणऩर नवीकयण।  

88. भागिको इजाजतऩर ऩङ्चयवतिन गनङ्टि ऩयेभा: (१) भागि इजाजतऩरको अवङ्झध 
सभाप्त नहङ्टॉदै सो भागि इजाजतऩरभा तोङ्जकएको साविजङ्झनक सवायीराई 
अन्म कङ्ट नै भागिभा प्रमोग गनङ्टि ऩयेभा सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऩङ्टन् 
दपा ८५ फभोङ्ञजभ भागि इजाजतऩरको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदई भागि 
इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीको राङ्झग ऩङ्जहरे ङ्छदएको भागि 
इजाजतऩर खायेज गयी नमाॉ भागि इजाजतऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

89. फहङ्ट भागि इजाजतऩर ङ्छदन सङ्जकन:े (१) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै भारवाहक साविजङ्झनक सवायीरे ढङ्टवानी सेवा 
ऩङ्टर  माई यहेको भागिभा कङ्ट नै असय नऩने गयी सो भागिसॉग सम्फङ्ञन्धत हङ्टन 
आउन ेअन्म भागिभा सभेत उि साविजङ्झनक सवायी प्रमोग गनि ऩाउने गयी 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ...... भागि इजाजतऩर ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकबन्दा फढी भागिभा मातामात 
सेवा सञ्चारन गनि ऩाउन ेगयी फहङ्ट भागि इजाजतऩर ङ्छदॉदा त्मस्तो प्रत्मेक 
भागिको राङ्झग राग्ने भागि दस्तङ्टय सभेत साविजङ्झनक सवायीको धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

90. ऩटके भागि इजाजतऩर: (१) ङ्जवशेष काभ ऩयी कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायीराई 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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भागि इजाजतऩरभा रेङ्ञखएको भागि फाहेक अन्म कङ्ट नै भागिभा चराउनङ्ट 
ऩयेभा त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीको धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऩटके भागि 
इजाजतऩरको राङ्झग तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न 
याखी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी व्महोया ठीक देखेभा फढीभा सात 
ङ्छदनसम्भको राङ्झग ऩटके भागि इजाजतऩर ङ्छदन सक्नेछ।  

91. भागि इजाजतऩर ङ्छदन इन्काय गनि सङ्जकन:े  मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन याङ्जष्ट्रम याजभागि फाहेक अन्म कङ्ट नै भागिभा 
मातामात सेवा सञ्चारन गनि भागि इजाजतऩर प्रदान गदाि त्मस्तो भागिभा 
मारीको चाऩ य साविजङ्झनक सवायीको सङ्ग्ख्मा, प्रदूषण वा तोङ्जकएका स्तय 
नबएका वा अन्म कङ्ट नै कायणफाट भागि इजाजतऩर प्रदान गदाि साविजङ्झनक 
ङ्जहतको प्रङ्झतकङ्ट र हङ्टन जान्छ बङ्ङ े अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीराई रागेभा 
ङ्झनजरे व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतसॉग ऩयाभशि गयी भागिको इजाजतऩर ङ्छदन 
इन्काय गनि सक्नेछ।  

तय त्मसयी इन्काय गङ्चयएको कायण खङ्टराई जानकायी गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

92. भागि इजाजतऩर नवीकयण् (१) दपा ८६ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
भागि इजाजतऩरभा रेङ्ञखएको म्माद सङ्जकएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर त्मस्तो 
भागि इजाजतऩर नवीकयण गयाउन ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) सवायी धनी, व्मवस्थाऩक वा ङ्झनजहरूरे खटाएको व्मङ्ञिरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भागि इजाजतऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग 
तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेभा 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो भागि इजाजतऩर अको छ भङ्जहनाको 
राङ्झग नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्माद नाघी भागि इजाजतऩर 
नवीकयण गयाउन आउन े सवायी धनीफाट सो म्माद नाघेको एक 
भहीनासम्भ नवीकयण दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि शत प्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई 
त्मस्तो भागि इजाजतऩर नवीकयण गनङ्टि ऩनेछ।  

93. भागि इजाजतऩर स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टन:े (१) दपा ९२ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन नवीकयण नगङ्चयएभा त्मस्तो भागि 
इजाजतऩर स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ।  

(२) ------- 
(३) ------ 

94. ऩङ्टन् भागि इजाजतऩर ङ्छदन सङ्जकन:े दपा ९३ फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन बएको 
भागि इजाजतऩरभा रेङ्ञखएको साविजङ्झनक सवायीको राङ्झग ऩङ्टन् भागि 
इजाजतऩर ङ्झरन आएभा त्मस्तो सवायीको धनी वा व्मवस्थाऩकफाट दपा 
९२ फभोङ्ञजभ ङ्झरनङ्ट ऩने नवीकयण तथा थऩ दस्तङ्टय सभेत ङ्झरई ङ्झनजराई 
एक हजाय रुऩैमाॉदेङ्ञख तीन हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गयी त्मस्तो सवायी 
चराउन दपा ८६ फभोङ्ञजभ ------ भागि इजाजतऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

95. भागि इजाजतऩर स्थङ्झगत गनि सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ भागि 
इजाजतऩर ङ्झरएको कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायी दङ्टघिटनाभा ऩयी वा अन्म कङ्ट नै 
कायणफाट ङ्झफग्री छ भहीना वा सो बन्दा फढी अवङ्झधसम्भ चराउन 
नसङ्जकन ेबएभा सवायी धनीरे सो व्महोया खङ्टराई भागि इजाजतऩर सॊरग्न 
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याखी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ त्मस्तो भागि इजाजतऩर स्थङ्झगत 
गनिका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन ऩयेभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी उऩमङ्टि देखेभा त्मस्तो साविजङ्झनक 
सवायी चराउन नसङ्जकने अवङ्झधसम्भका राङ्झग त्मस्तो सवायीको भागि 
इजाजतऩर स्थङ्झगत गनि सक्नेछ।  

(३) भागि इजाजतऩरभा तोकेको भागिभा साविजङ्झनक सवायी 
साधन सञ्चारन नगयी जनजीवनभा प्रङ्झतकङ्ट र असय ऩने गयी मातामात सेवा 
अवरूद्ध गयेभा प्रदेश सयकायरे त्मस्ता सवायीहरूको भागि इजाजतऩर 
फढीभा एक भहीनासम्भको राङ्झग स्थङ्झगत गनि सक्नेछ।   

96. भागि इजाजतऩर खायेज हङ्टन:े कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायीरे देहामको कसूय 
गयेको ऩाइएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सवायी साधनको भागि 
इजाजतऩर खायेज गनि सक्नेछ्-  

(क)  मारी फाहक सवायीरे सवायी दतािको प्रभाणऩरभा 
रेङ्ञखएको ङ्झसट सॊख्माबन्दा फढी मारी याखी सवायी 
चराएभा, 

(ख)  मारी फाहक सवायी साधनरे भारसाभान (मारीको 
ङ्ञझङ्जटगङ्टन्टा फाहेक) फोकेभा य भारफाहक सवायी साधनरे 
मारी फोकेभा,  

(ग)  राभो रुटभा सञ्चारन हङ्टन ेसाविजङ्झनक सवायीभा कम्तीभा 
दङ्टईजना सवायी चारक नयाखी सवायी सञ्चारन गयेभा,  

(घ)  रुट इजाजत नङ्झरएको भागिभा सवायी चराएभा,  

(ङ)  सवायी साधनको स्वरुऩ फदरेको ऩाइएभा। 

97. भागि इजाजतऩर यद्द गनि सङ्जकन:े (१) इजाजतऩरभा तोकेको भागिभा 
तोङ्जकएको शतिभा साविजङ्झनक सवायी साधन सञ्चारन नगयेभा अङ्झधकायप्राप्त 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सवायीको भागि इजाजतऩर यद्द गनि सक्नेछ।   
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(२) भन्रारमरे अन्तगितको कामािरमफाट इजाजतऩर ङ्झरई 
सञ्चारनभा यहेको साविजङ्झनक सवायीको आवागभनभा वाधा अवयोध गने 
व्मङ्ञि, सॊस्था वा कम्ऩनीरे ऩाएको भागि इजाजतऩर अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे यद्द गनि सक्नेछ।   

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ भागि इजाजतऩर ङ्झरएको कङ्ट नै 
साविजङ्झनक सवायी चराउन नसङ्जकने गयी ङ्झफङ्झग्रए वा नाङ्झसएभा त्मस्तो 
सवायीको धनी वा व्मवस्थाऩकरे सोको प्रभाण सॊरग्न याखी भागि 
इजाजतऩरको भान्मता यद्द गयाउन अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩछि। 

98. भागि इजाजतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदन:े (१) भागि इजाजतऩर च्माङ्झतएभा य 
झङ्टरो बै नफङ्टङ्ञझने बएभा सो बए गयेको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सवायी धनी 
वा व्मवस्थाऩकरे भागि इजाजतऩरको राङ्झग अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
सभऺ सो को प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरग्न याखी तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय 
सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

तय भागि इजाजतऩर हयाएभा वा अन्म कङ्ट नै कायणवस नाङ्झसएभा 
सो बए गयेको ङ्झभङ्झतरे नङ्ञजकको ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरमको ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्जहत सात ङ्छदनङ्झबर ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन उऩय अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे आवश्मक छानङ्झफन गयी व्महोया ठीक देखेभा ङ्झनवेदकराई 
भागि इजाजतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदनेछ।  

99. जाॉचऩास गयाउनङ्ट ऩने: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन साविजङ्झनक सवायी साधनरे मस 
ऐन फभोङ्ञजभ भागि इजाजतऩर ङ्झरनङ्ट ऩूवि देहाम फभोङ्ञजभ सवायी साधन 
जाॉचऩास गयाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) तमायी सवायी साधन आमात बई साविजङ्झनक सवायीको 
रुऩभा दताि गयी नाभसायी बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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जाॉच ऩास गयाउनङ्ट ऩने, 

(ख) चेङ्झसस आमात बई सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) 
फनाउनङ्ट ऩने अवस्थाको सवायी साधन दताि बएको 
ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहना ङ्झबर सवायी साधनको स्वरुऩ (फडी) 
ङ्झनभािण गयी नाभसायी गङ्चयसक्नङ्ट ऩने य नाभसायी बएको 
ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर जाॉचऩास गयाउनङ्ट ऩने। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचऩास नगयाई कङ्ट नै ऩङ्झन 
साविजङ्झनक सवायीको राङ्झग भागि इजाजतऩर ङ्छदइने छैन।  

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ जाॉचऩास गयाउनङ्ट ऩने सवायी जाॉचऩासका 
राङ्झग तोङ्जकएको भाऩदण्डङ्झबर नयहेको अवस्थाभा ऩङ्झन सञ्चारन गयेको 
ऩाइएभा त्मस्तो सवायीको भागि इजाजतऩर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
फाॉकी अवङ्झधको राङ्झग छ भङ्जहनासम्भ ङ्झनरम्फन वा खायेज गनि सक्नेछ। 

100. जाॉचऩासको राङ्झग ङ्झनवेदन: जाॉचऩास गयाउन चाहने साविजङ्झनक सवायीको 
धनी वा व्मवस्थाऩकरे जाॉचऩासको राङ्झग तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको 
दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

101. जाॉचऩासको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्टऩने: (१) दपा १०० फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो साविजङ्झनक सवायी जाॉच्न रगाई त्मस्तो 
सवायीको माङ्ञन्रक ङ्ञस्थङ्झत य स्वरूऩ ठीक देङ्ञखएभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
जाॉचऩासको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने जाॉचऩासको प्रभाणऩरको 
भान्मता छ भङ्जहनासम्भको राङ्झग हङ्टनेछ।  

102. ऩङ्टन् जाॉचऩास गयाउनङ्ट ऩने् (१) दपा १०१ को उऩदपा (२) भा 
रेङ्ञखएको म्माद नाघेको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
सभऺ ऩङ्टन् जाॉचऩासको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदई जाॉचऩास गयाउनङ्ट ऩनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको म्मादसम्भ ऩङ्टन् जाॉचऩास 
नगयाएभा सो म्माद नाघेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर त्मस्तो सवायी 
जाॉचऩास गयाउन ल्माएभा जाॉचऩासको राङ्झग राग्ने दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि 
शत प्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय सभेत ङ्झरई त्मस्तो सवायी जाॉचऩास गयी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबर ऩङ्झन जाॉचऩास 
नगयाएभा त्मस्तो जाॉचऩासको प्रभाणऩर स्वत् यद्द हङ्टनेछ। मसयी 
जाॉचऩासको प्रभाणऩर यद्द बएको साविजङ्झनक सवायी ऩङ्टन् जाॉचऩास 
गयाउन ल्माएभा सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकफाट उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभको दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि ऩाॉचहजाय रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना ङ्झरई 
त्मस्तो सवायी ऩङ्टन् जाॉचऩास गयी जाॉचऩासको प्रभाणऩर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

103. प्रदूषण जाॉच गयाउनङ्ट ऩने: (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सवायीको शङ्टरु दताि गयाउॉदा मस 
ऐनभा तोङ्जकएको स्थान य अवङ्झधभा प्रदूषण जाॉच गयाउनङ्ट ऩछि।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदूषण जाॉच नगयाई कङ्ट नै ऩङ्झन 
सवायी सञ्चारनको राङ्झग इजाजतऩर ङ्छदइने छैन।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन दङ्टईऩाॊग्र े सवायीको हकभा दताि गदाि य नाभसायी दताि गदाि भार 
प्रदूषण जाॉच गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

104. प्रदूषण जाॉचको राङ्झग ङ्झनवेदन: प्रदूषण जाॉच गनि चाहन ेसवायीको धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे तोङ्जकएको ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩछि।  

105. प्रदूषण जाॉचको स्टीकय ङ्छदन:े (१) दपा १०४ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सवायीको प्रदूषणको स्तय जाॉच्न रगाई 
त्मस्तो सवायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रदूषणको भाऩदण्डङ्झबर ऩयेको ऩाइएभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रदूषण जाॉचको स्टीकय ङ्छदनङ्ट ऩछि।     

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने प्रदूषण जाॉचको स्टीकयको 
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भान्मता साविजङ्झनक सवायीको हकभा छ भङ्जहनासम्भको राङ्झग य अन्म 
सवायीको हकभा एक वषिको राङ्झग हङ्टनेछ।  

१०५क. प्रदूषण जाॉच नगयाएभा हङ्टन ेजङ्चयफाना: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदूषण 
जाॉच गयी ङ्छदएको ङ्ञस्टकयको भान्मता अवङ्झध सभाप्त बएको सात ङ्छदनङ्झबर 
ऩङ्टन् प्रदूषण जाॉच गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झध ङ्झबर प्रदूषण जाॉचऩास 
नगयाएभा देहाम फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना गयी ऩङ्टन् प्रदूषण जाॉच गनङ्टि ऩनेछ:- 

(क) अवङ्झध सभाप्त बएको तीस ङ्छदनसम्भ दोब्वय जङ्चयफाना, 

(ख)  खण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झध नाघेभा थऩ एक 
हजाय रुऩैमाॉ देङ्ञख दङ्टई हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना। 

106. अनङ्टभङ्झत प्राप्त सऺभ एवॊ मोग्म वकि शऩफाट जाॉच गयाउनङ्ट ऩने: (१) 
भन्रारमरे आफ्नो स्रोत साधनफाट साविजङ्झनक सवायीको प्रदूषण 
रगामतका जाॉचऩास गनि सम्बव नबएभा आवश्मकतानङ्टसाय शतिहरु तोकी 
अनङ्टभङ्झत प्राप्त वकि शऩफाट स्वचाङ्झरत प्रणारी (बेङ्जहकर ङ्जपटनेस टेङ्जष्टङ्ग 
सेन्टय) को आधायभा त्मस्तो जाॉचऩास गनि गयाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त वकि शऩफाट बएको 
जाॉचऩासका सम्फन्धभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे अनङ्टगभन गदाि 
तोङ्जकएको शतिअनङ्टरुऩ जाॉचऩास बएको नदेङ्ञखएभा त्मसयी जाॉचऩास गने 
वकि शऩको अनङ्टभङ्झत ङ्झनरम्फन वा खायेज गनि सक्नेछ। 

107. मातामात सेवाको नाभ ऩञ्जीकृत गनङ्टि ऩने: (१) मातामात सेवाको नाभ 
कामािरमभा ऩञ्जीकृत नगयी सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे कङ्ट नै ऩङ्झन 
साविजङ्झनक सवायी मातामात सेवा सञ्चारन गने कामिभा प्रमोग गनङ्टि हङ्टॉदैन।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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 (२) मातामात सेवाको नाभ कामािरमभा ऩञ्जीकृत गनि चाहन े
सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे त्मस्तो सेवा ऩञ्जीकयणको राङ्झग तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी भन्रारम सभऺ ङ्झनवेदन 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनवेदन उऩय कामािरमरे 
आवश्मक छानङ्झफन गयी त्मस्तो मातामात सेवाको नाभ ऩञ्जीकृत गनि 
उऩमङ्टि देखेभा सो नाभफाट मातामात सेवा सञ्चारन गनि ङ्झनवेदकराई 
अनङ्टसूची- ८ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदनेछ। त्मसयी मातामात 
सेवा सञ्चारन गनि अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे त्मस्तो 
मातामात सेवा प्रदान गने कामि फन्द गनि चाहेभा कामािरमको ऩूवि 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको अनङ्टभङ्झतऩर सो ङ्छदइएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩाॉच वषिसम्भ फहार यहनेछ।  

 (५) मस दपा फभोङ्ञजभ ऩञ्जीकृत मातामात सेवा सम्फन्धी 
व्मवस्था य त्मस्तो सेवाभा काभ गने कभिचायीहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञि, सेवाका 
शति य सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) मातामात सेवाको नाभ एक ऩटक ऩञ्जीकयण बै सकेऩङ्झछ 
सोङ्जह ऩङ्ञञ्जकृत मातामात सेवाभा सवायी साधन थऩ गनि चाहेभा अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे प्रत्मेक सवायी साधनको राङ्झग तोङ्जकए वभोङ्ञजभको दस्तङ्टय 
ङ्झरई सवायी साधन थऩ गनि सक्नेछ। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ऩङ्ञञ्जकृत मातामात सेवाभा सवायी 
साधन थऩ  गदाि त्मस्ता कम्ऩनीको ऺभता य ऩूॉजीको अनङ्टऩात ङ्झभल्ने गयी 
कम्ऩनीको ऩूॉजी वङृ्जद्ध गयी सो को ङ्झनस्सा ऩेश गनङ्टि ऩनेछ। 

(8) उऩदपा (7) फभोङ्ञजभ कम्ऩनीको ऺभता य ऩूॉजीको 
अनङ्टऩात सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१०७क. जपत सवायी सम्फन्धभा् (१) ऐनको दपा १९४ को उऩदपा (1) 
फभोङ्ञजभ जपत गङ्चयएका सवायी साधन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
मातामात व्मवस्था कामािरमरे ङ्झरराभ गनङ्टि ऩनेछ। 

  (2) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए  ताऩङ्झन 
त्मसयी जपत गङ्चयएको सवायीराई प्रदेश सयकायरे ङ्झनणिम गये फभोङ्ञजभ 
नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको ऩूणि स्वाङ्झभत्व बएको सॊस्था वा 
सयकायी कामािरम वा स्थानीम तहराई प्रमोग गनि ङ्छदन सक्नेछ। 

   (3) जपत सवायी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
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हङ्टनेछ। 

108. मातामात सेवा सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतऩरको नवीकयण: (१) दपा १०७ 
को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको म्माद नाघेको तीन भहीनाङ्झबर मातामात 
सेवा सञ्चारन गनि ङ्छदइएको अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयी सक्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) सवायी धनी, व्मवस्थाऩक वा ङ्झनजहरूरे खटाएको व्मङ्ञिरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दस्तङ्टय सङ्जहत भन्रारम सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नवीकयणको राङ्झग ङ्झनवेदन ऩयेभा 
 भन्रारमरे त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर अको ऩाॉचवषिको राङ्झग नवीकयण गनङ्टि 
 ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्माद नाघी त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर 
नवीकयण गयाउन आउने सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकफाट सो म्माद 
नाघेको एक भङ्जहनासम्भ नवीकयण दस्तङ्टयको अङ्झतङ्चयि शत प्रङ्झतशत थऩ 
दस्तङ्टय ङ्झरई नवीकयण गङ्चयनेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको सभमावङ्झध ङ्झबर नवीकयण 
नगयेभा उऩदपा (४) भा उङ्ञल्रङ्ञखत दस्तङ्टयका अङ्झतङ्चयि प्रत्मेक वषिको 
शत प्रङ्झतशतका दयरे थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई नवीकयण गनि सक्नेछ। 

109. मातामात सेवा सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द हङ्टन:े (१) दपा १०८ 
को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधङ्झबर मातामात सेवा सञ्चारन 
गने अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण नगयाएभा त्मस्तो अनङ्टभङ्झतऩर स्वत् यद्द  
हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यद्द बएको अनङ्टभङ्झतऩरको अङ्झबरेख 
हटाइनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख हटाइएको अनङ्टभङ्झतऩर 
ऩङ्टन् नवीकयण गङ्चयने छैन। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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110. बाडा ङ्झनधाियण गने: (१) कङ्ट नै भागिभा मातामात सेवा सञ्चारन गने 
मारीफाहक तथा भारफाहक साविजङ्झनक सवायीरे ङ्झरने बाडा दय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) मारीरे आपूसॉग ङ्झन्शङ्टल्क रैजान ऩाउने मारी गङ्टण्टाको 
(भारसाभान) अङ्झधकतभ वजन य सो फाहेक बाडा ङ्झतयी आपूसॉग रैजान 
ऩाउन े मारीगङ्टण्टाको अङ्झधकतभ वजन तथा बाडा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ।  

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको बाडा दयबन्दा फढी हङ्टने गयी 
बाडा ङ्झरनङ्ट हङ्टॉदैन।  

111. ऩङ्चयचमऩर नझङ्टण्याएको व्मङ्ञिरे मारी ङ्जटकट फेच्न नहङ्टन:े साविजङ्झनक 
सवायीको मारी ङ्जटकट फेच्ने कामिभा सॊरग्न व्मङ्ञिरे त्मस्तो साविजङ्झनक 
सवायी सञ्चारन गने ऩञ्जीकृत मातामात सेवाको कभिचायी ऩङ्चयचमऩर 
नझङ्टण्याई त्मस्तो मातामात सेवाको नाभफाट मारी ङ्जटकट फेच्न हङ्टॉदैन।  

112. मारी ङ्जटकटको ढाॉचा: (१) साविजङ्झनक सवायीको मारी ङ्जटकटको ढाॉचा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मारी ङ्जटकट फेच्ने व्मङ्ञिरे 
ङ्जटकटभा सम्फङ्ञन्धत मातामात सेवाको छाऩ रगाएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

113. भार ढङ्टवानी गदाि भार ढङ्टवानीको ङ्जववयण सङ्जहतको ङ्झफर ङ्छदनङ्ट ऩने: 
भारफाहक साविजङ्झनक सवायीरे कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको भार ढङ्टवानी गदाि 
भारसाभानको धनीराई त्मस्तो भारसाभानको ङ्जववयणसङ्जहत उल्रेख 
गङ्चयएको भार ढङ्टवानीको ङ्झफर तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

114. मारी सूची तमाय गनङ्टि ऩने: भन्रारमरे तोके फभोङ्ञजभको भध्मभ भागि वा 
राभो भागिभा मातामात सेवा सञ्चारन गने व्मवस्थाऩक वा सवायी धनीरे 
आफ्नो सवायीभा मारा गने सफै मारी, चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ 
तथा सो सवायीभा काभ गने अन्म कभिचायी सभेतको नाभ, उभेय य 
ठेगाना खङ्टराई मारीको सूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ। त्मसयी तमाय गङ्चयएको 
मारी सूचीको एकप्रङ्झत आपूसॉग याखी अको प्रङ्झत अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
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वा नङ्ञजकको ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम सभऺ ङ्छदएय भार गन्तव्म 
स्थानतपि  प्रस्थान गनङ्टि ऩनेछ।  

115. मारी य भारसाभान सङ्टयङ्ञऺत रूऩभा ऩङ्टर माउनङ्ट ऩने् (१) साविजङ्झनक 
मातामात सेवाका धनी वा व्मवस्थाऩकरे भारसाभान वा मारीको ङ्ञजम्भा 
ङ्झरएऩङ्झछ माराको शङ्टरूदेङ्ञख गन्तव्म स्थानसम्भ ङ्झनधािङ्चयत सभमङ्झबर 
सङ्टयऺासाथ ऩङ्टर माउनङ्ट ङ्झनजको कतिव्म हङ्टनेछ।  

तय मारीराई असङ्टङ्जवधा हङ्टने गयी गन्तव्म स्थानभा ऩङ्टग्ने सभम 
ङ्झनधाियण गनि हङ्टॉदैन।  

(२) कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायी ङ्जवग्रभेा वा ङ्जवगतका कायणरे 
सवायी अङ्ञघ फढाउन नसङ्जकने बएभा ऩङ्झन मारीको सङ्टङ्जवधाराई ध्मान 
ऩङ्टर माउनङ्ट य सवायीभा यहेको भारसाभानको सङ्टयऺा गनङ्टि त्मस्तो सवायीको 
चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ वा कभिचायीको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा रेङ्ञखएको अवस्था ऩयी सवायी अङ्ञघ 
फढाउन नसङ्जकने बएभा ऩङ्झन सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे मारीहरूराई 
गन्तव्म स्थानसम्भ ऩङ्टर माउने व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ।  

116. सीटबन्दा फढी मारी याख्न नहङ्टन:े मारीफाहक साविजङ्झनक सवायीभा सो 
सवायीको दतािको प्रभाणऩरभा रेङ्ञखएको सीट सङ्ग्ख्माबन्दा फढी मारी 
याखी चराउन हङ्टॉदैन।  

117. मारा ङ्जवश्राभ गनङ्टि ऩने: चाय घण्टाबन्दा फढीको दूयीभा चल्ने मारीफाहक 
साविजङ्झनक सवायीरे प्रत्मेक चाय घण्टाभा एकऩटक ऩन्र ङ्झभनेट ङ्जवश्राभ 
गनङ्टि ऩनेछ।   

118. चारकको ऩारो पेनङ्टि ऩने: राभो भागिभा मातामात सेवा सञ्चारन गने 
मारीफाहक साविजङ्झनक सवायीभा कम्तीभा दङ्टईवटा चारक अङ्झनवामि रूऩभा 
याखी प्रत्मेक छ घण्टाऩङ्झछ ऩारै ऩारोसॉग सवायी चराउन रगाउन े
कतिव्म मातामात सेवा सञ्चारन गने व्मवस्थाऩक वा सवायी धनीको 
हङ्टनेछ।   

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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119. ङ्जटकट नङ्छदई मारा प्रङ्झतफन्ध् (1) कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई सवायी साधनभा 
मारा गयाउॉदा अङ्झनवामि ङ्जटकट जायी गनङ्टि ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (1) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन राभो 
दङ्टयीको माराभा मार ङ्टको नाभ, थय, ठेगाना य गन्तव्म सङ्जहतको ङ्जववयण 
आङ्झधकाङ्चयक ङ्जटकटभा नखङ्टराई मारा गयाउन ऩाइने छैन। 

 (३) उऩदपा (1) य (2) फभोङ्ञजभ ङ्जटकटको सम्फन्धभा 
भन्रारमरे कामिङ्जवङ्झध फनाई ङ्जवद्यङ्टतीम ब ङ्टिानीको व्मवस्था गनि सक्नेछ। 
मसयी ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ब ङ्टिानीको व्मवस्था बएभा ङ्जटकट ङ्झरई मारा 
गयेको भाङ्झननेछ। 

120. भागिको नक्सा य सभम ताङ्झरकाको जानकायी गयाउन:े (१) अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे प्रत्मेक फस ङ्झफसौनीभा सो फस ङ्झफसौनीफाट प्रस्थान गने 
गन्तव्म स्थानको भागिको नक्सा य साविजङ्झनक सवायी प्रस्थान गने सभम 
तथा गन्तव्म स्थानभा ऩङ्टग्ने सभम ताङ्झरका जानकायीको राङ्झग टाॉस्न वा 
जडान गनि रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ टाॉङ्झसएको वा जडान गङ्चयएको भागि, 
नक्सा वा सभम ताङ्झरकाभा कङ्ट नै पेयफदर बएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
वा ङ्झनजरे खटाएको व्मङ्ञिरे सोको सूचना त ङ्टरून्त मारीराई ङ्छदन े
व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ।  

121. सीट सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩने: राभो भागिभा चल्ने वा स्थानीम भागिभा चल्न े
मारीफाहक साविजङ्झनक ठूरो सवायीभा चायवटा सीट अशि व्मङ्ञिका 
राङ्झग य चायवटा सीट भङ्जहराहरूका राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩने कतिव्म सो 
मातामात सेवा सञ्चारन गने व्मवस्थाऩक वा सवायी धनीको हङ्टनेछ। 

122. सङ्टयऺाकभॉ याख्न सङ्जकन:े भध्मभ भागि य राभो भागिभा मारीफाहक 
साविजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गने व्मवस्थाऩक वा सवायी धनीरे सो 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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सवायी तथा मारीहरूको सङ्टयऺाको ङ्झनङ्झभत्त सो सवायीभा सङ्टयऺाकभॉ 
उऩरब्ध गयाई ङ्छदन प्रदेश सयकायसॉग अनङ्टयोध गयेभा वा प्रदेश सयकायरे 
त्मस्तो सवायीभा सयकायी सङ्टयऺाकभॉ तैनाथ गनङ्टि ऩने आवश्मकता देखेभा 
राग्न े दस्तङ्टय ङ्झरई आवश्मक सङ्ग्ख्माभा सङ्टयऺाकभॉ उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ।  

123. अनङ्टङ्ञचत व्मवहाय गनि नहङ्टने्  कसैरे ऩङ्झन मारी, चारक, ऩङ्चयचारक तथा 
सङ्टयऺाकभॉसॉग अनङ्टङ्ञचत व्मवहाय गनङ्टि हङ्टॉदैन। 

124. साविजङ्झनक सवायीभा सी.सी क्माभेया जडान गने: साविजङ्झनक सवायीभा 
सी.सी क्माभेया जडान गनङ्टि ऩनेछ।   

125. चारकसॉग कङ्ट या गनि नहङ्टन:े साविजङ्झनक सवायी चङ्झरयहेको सभमभा कसैरे 
ऩङ्झन सो सवायीको चारकसॉग कङ्ट या गनि वा ङ्झनजराई सवायी चराउन े
कामिभा फाधा ऩङ्टग्ने कङ्ट नै कामि गनि वा गयाउन हङ्टॉदैन।  

126. पेरा ऩयेको भारसाभान फङ्टझाउनङ्ट ऩने: साविजङ्झनक सवायीभा पेरा ऩयेको 
कङ्ट नै ऩङ्झन भारसाभान सो पेरा ऩयेको चौवीस घण्टाङ्झबर तत्कार कामियत 
सो सवायीको कभिचायीरे सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकराई फङ्टझाउनङ्ट 
ऩनेछ। त्मसयी पेरा ऩयेको भारसाभान सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे 
आपूराई प्राप्त हङ्टन आएको चौफीस घण्टाङ्झबर अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा 
नङ्ञजकको प्रहयी  कामािरमभा फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

127. मारी ङ्झरन इन्काय गनि नहङ्टन:े भध्मभ वा राभो भागिभा चल्न ेवा एक्सप्रसे 
मातामात सेवा प्रदान गने साविजङ्झनक सवायी फाहेक अन्म साविजङ्झनक 
सवायीरे सवायी खारी यहेको अवस्थाभा मारी ङ्झरन इन्काय गनि हङ्टॉदैन।  

128. प्रदेश सयकायको ङ्जवशेष अङ्झधकाय: मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायीराई कङ्ट नै खास 
अवङ्झधसम्भको राङ्झग कङ्ट नै ठाउॉभा मातामात सेवा सञ्चारन गनङ्टि ऩने गयी 
सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकराई भन्रारमरे आदेश ङ्छदन सक्नेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 



 

58 
 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 
आवागभन ङ्झनमन्रण  

129. सवायीको गङ्झत ङ्झनधाियण: (१) भन्रारमरे कङ्ट नै साविजङ्झनक स्थानका 
सम्फन्धभा सवायी चराउन े गङ्झत ङ्झनधाियण गनि आवश्मक देखेभा सो 
स्थानभा सवायीको गङ्झत ङ्झनधाियण गयी सोबन्दा फढी वेगभा सवायी चराउन 
ङ्झनषधे गनि सक्नेछ। मसयी गङ्झत ङ्झनधाियण गङ्चयएको स्थानभा सो ङ्झनधािङ्चयत 
गङ्झतबन्दा फढी गङ्झतभा सवायी चराउन हङ्टॉदैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्झत ङ्झनधाियण गयी फढी वेगभा 
सवायी चराउन ङ्झनषङे्झधत साविजङ्झनक स्थानभा ङ्झनधािङ्चयत गङ्झत सम्फन्धी 
सूचना वा सङे्कत भन्रारमरे टाॉस्न वा जडान गनि रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) दभकर, एम्फङ्टरेन्स तथा ङ्झफयाभी रैजाने काभको 
ङ्झसरङ्झसराभा चराइएको सवायीको हकभा उऩदपा (१) रागू हङ्टने छैन।  

तय त्मस्तो सवायीरे सडकभा ङ्जहड्ने फटङ्टवा तथा अन्म 
सवायीराई सचेत गनिको ङ्झनङ्ञम्त ङ्जवशेष ङ्जकङ्झसभको ध्वनी तथा फत्तीको 
प्रमोग गनङ्टि ऩनेछ।  

130. सवायीको वजन् (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन 
गयी तोङ्जकएको सडकभा चल्ने सवायीको सङ्टयङ्ञऺत एक्सर वजनको 
अङ्झधकतभ हद ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ। त्मस्तो सडकभा सूचनाभा 
तोङ्जकएको एक्सर वजनबन्दा फढी वजन बएका सवायी चराउन वा 
चराउन रगाउन हङ्टॉदैन।   

(२) भन्रारमरे कङ्ट नै साविजङ्झनक स्थानको सम्फन्धभा सवायीको 
वजनको हद ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ। मसयी सवायीको वजनको हद 
ङ्झनधाियण गङ्चयएको बए त्मसयी ङ्झनधािङ्चयत वजनबन्दा फढी हङ्टने गयी त्मस्तो 
साविजङ्झनक स्थानभा कसैरे सवायी चराउन वा चराउन रगाउन ऩाइन े
छैन। 

131. मारीको सॊख्मा य भारसाभानको वजन तोक्न:े (१) साविजङ्झनक सवायीभा 
याख्न सङ्जकने मारीको सङ्ग्ख्मा य भारसाभानको वजन भन्रारमरे ङ्झनधाियण 
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गयी सोको सूचना सविसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाङ्ञशत गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत भाङ्झनसको सॊङ्ग्ख्मा य 
भारसाभानको वजनबन्दा फढी हङ्टने गयी कङ्ट नै ऩङ्झन सवायीभा मारी वा 
भारसाभान याख्न हङ्टॉदैन।  

(३) भन्रारमरे भारफाहक सवायीरे ऺभता बन्दा फढी वजन 
फोके नफोकेको सम्फन्धभा ऩयीऺण गनिका राङ्झग आवश्मक स्थानभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको तौर गने भेङ्झसन याखी सवायीको तौर ङ्झरने व्मवस्था 
गनेछ। 

132. सवायी चराउन प्रङ्झतफन्ध रगाउन:े मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भन्रारमरे साविजङ्झनक सङ्टयऺा तथा सविसाधायणको 
बराईको ङ्झनङ्झभत्त कङ्ट नै साविजङ्झनक स्थानभा कङ्ट नै सवायी चराउनभा 
प्रङ्झतफन्ध रगाउन सक्नेछ। मसयी प्रङ्झतफन्ध रगाइएकोभा भन्रारमरे सो 
कङ्ट याको सूचना त्मस्तो स्थानभा टाॉस्न, टाॉग्न वा जडान गनि रगाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

133. सवायी साधन चराउन योक रगाउन:े अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे प्रदेश 
याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी वा उऩमङ्टि ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩनका 
आवश्मक साधन प्रमोग गयी सफै ङ्जकङ्झसभको (माङ्ञन्रक तथा अन्म) सवायी 
चराउन योक रगाउन वा एकतपी सञ्चारन गनि वा केही ङ्छदन वा केही 
सभम योक्न सक्नेछ। 

134. ट्राङ्जपक सॊकेत टाॉस्न,े टाॉग्न ेवा जडान गने: (१) भन्रारमरे आवश्मक 
देखेको साविजङ्झनक स्थानहरूभा अन्तयािङ्जष्ट्रम प्रचरन अनङ्टरूऩको यॊग, 
आकाय य नभङ्टना फभोङ्ञजभको आवश्मक ट्राङ्जपक सङे्कतहरू टाॉस्न, टाॉग्न 
वा जडान गनि रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ टाॉङ्झसएको, टाॉङ्झगएको वा जडान 
गङ्चयएको ट्राङ्जपक सङे्कतहरू भन्रारमरे वा भन्रारमरे खटाएको व्मङ्ञि 
फाहेक अरू कसैरे सो स्थानफाट हटाउन, फदल्न, हेयपेय गनि, भेट्न, 
च्मात्न वा केयभेट गनि हङ्टॉदैन।  
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135. ट्राङ्जपक सङ्कतेको ऩारन गनङ्टि ऩने: (१) चारकरे सवायी चराउॉदा मारी, 
ऩैदर मारी य ट्राङ्जपक सङे्कतको ऩारन गयी सवायी चराउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) चारक, मारी य ऩैदर मारीरे ऩारन गनङ्टि ऩने ट्राङ्जपक 
सङे्कतहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन।्  

136. यॊ ङ्झगन ङ्झससा प्रमोग गनि नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सवायीभा फाङ्जहयफाट 
सवायीङ्झबर नदेङ्ञखने गयी यॊ ङ्झगन ङ्झससा याख्न वा ङ्झससाभा अन्म कङ्ट नै वस्तङ्टको 
प्रमोग गयी यॊ ङ्झगन फनाउन ऩाइन ेछैन।  

तय प्रदेश सयकायरे सङ्टयऺाको दृङ्जष्टफाट उऩमङ्टि ठहर माएका 
सवायीका हकभा मो प्रङ्झतफन्ध रागू हङ्टने छैन।  

(२) कसैरे उऩदपा (१) प्रङ्झतकूरको काभ गयेभा अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सवायीराई यॊ ङ्झगन ङ्झससा वा ङ्झससाभा प्रमोग गयेको 
कङ्ट नै वस्तङ्ट नहटाएसम्भ त्मस्तो सवायी चराउन प्रङ्झतफन्ध रगाउन 
सक्नछे। 

137. ऩाङ्जकि ङ तथा फस ङ्झफसौनी स्थान य चाङ्ञजिङ स्टेशन ङ्झनधाियण गने: (१) 
भन्रारमरे सवायीको ऩाङ्जकि ङ्ग ङ्जवङ्ञल्डङ्ग ऩाङ्जकि ङ्ग, खङ्टल्रा ऩाङ्जकि ङ्ग, फस 
ङ्झफसौन ेस्थान चाङ्ञजिङ स्टेशन आपै फनाउन/ङ्झनधाियण गनि सक्नेछ। 

(२) भन्रारमरे ङ्झनधाियण गयेको स्थानराई सयोकायवारा 
ङ्झनकामरे सहमोग गनङ्टि ऩनेछ। 

 (३) स्थानीम सडक कामािरम, ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम य 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुरे भन्रारमसॉग सभन्वम गयी 
सवायीको ऩाङ्जकि ङ स्थान य ङ्झफसौनी ङ्झनधाियण गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) भन्रारमरे कङ्ट नै व्मङ्ञि, पभि वा कम्ऩनीको ङ्झनजी 
रगानीभा ऩाङ्जकि ङ स्थानको ङ्झनभािण तथा सञ्चारन गदाि ऩारन गनङ्टि ऩने 
भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत भाऩदण्डको ऩारन गनङ्टि 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि, पभि वा कम्ऩनीको कतिव्म हङ्टनेछ।  

138. सवायीराई खतया हङ्टन ेङ्जकङ्झसभफाट याख्न नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै ऩङ्झन सवायी अरू 
कङ्ट नै सवायी वा व्मङ्ञिराई खतया, फाधा वा असङ्टङ्जवधा हङ्टन े गयी कङ्ट नै 
साविजङ्झनक स्थानभा याख्न हङ्टॉदैन।  

(२) कङ्ट नै सवायी चराउॉदा चराउॉदैको अवस्थाभा ङ्झफङ्झग्रएभा 
त्मस्तो सवायी तत्कार अन्मर रान सङ्जकने ङ्ञस्थङ्झत नबएभा दङ्टघिटना नहङ्टन े
ङ्जकङ्झसभफाट सडकको फामाॉ ङ्जकनाया रगाई याखी यारीको सभमभा त्मस्तो 
सवायीराई अन्म सवायीरे टाढैफाट देख्न सक्ने गयी यातो फत्ती वा 
ङ्चयफ्रेक्टय रगाई याख्नङ्ट ऩनेछ। 

139. एकीकृत सवायी सेवा केन्र सञ्चारन् (१) भन्रारमरे ठूरो सहयङ्झबर 
जान े सवायीको प्रवेशराई व्मवङ्ञस्थत गनि देहामको प्रमोजनको राङ्झग 
आवश्मक एकीकृत सवायी सेवा केन्रको व्मवस्था ङ्झभराउनेछ:- 

(क) वातावयण प्रदूषण योकथाभ गने सम्फन्धभा, 

(ख) सङ्टयऺा प्रफन्ध गने सम्फन्धभा, 

(ग) सहयङ्झबर जाने सवायीको भाऩदण्ड ऩारनाको 
अवस्थाका सम्फन्धभा, 

(घ) सवायी चेक जाॉच सम्फन्धी ङ्झफषम, 

(ङ)  अन्म कामि।  

(२) मस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

140. सवायीको अन्म बागभा भाङ्झनस याख्न नहङ्टन:े कङ्ट नै सवायी चारक वा सवायी 
धनी वा व्मवस्थाऩकरे सानो सवायीभा य राभो एवॊ भध्मभ भागिभा चल्न े
सवायीभा मारी फस्न फनेको सीट फाहेक सवायीको अन्म बागभा य 
स्थानीम भागिभा चल्न ेसवायीभा मारी फस्न फनेको सीट एवॊ ङ्झबरी बाग 
फाहेक अन्म बागभा मारी याखी सवायी चराउन वा चराउन रगाउन 
हङ्टॉदैन। 
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141. चारकराई फाधा ऩङ्टग्न ेकाभ गनि नहङ्टन:े कसैरे चारकको ऺेर (ड्राईबय 
केवीन) ङ्झबर चारकराई प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रूऩभा फाधा ऩङ्टग्ने गयी 
भारसाभान याखी वा आपू उङ्झबई वा अन्म कङ्ट नै प्रकायफाट फाधा ऩङ्टग्ने 
ङ्जकङ्झसभको व्मवहाय गनि हङ्टॉदैन।  

142. ट्राङ्जपक प्रहयीराई हातऩात गनि नहङ्टन:े कतिव्म ऩारनको ङ्झसरङ्झसराभा 
खङ्जटएका ट्राङ्जपक प्रहयी वा मातामात ङ्झनयीऺक उऩय हातऩात वा 
दङ्टव्मिवहाय गनङ्टि हङ्टॉदैन। 

143. आवागभनभा फाधा ऩानि नहङ्टन:े (१) कङ्ट नै ऩङ्झन साविजङ्झनक स्थानभा कङ्ट नै 
ऩङ्झन भाङ्झनस वा सवायीको आवागभनभा फाधा ऩङ्टग्ने गयी भारसाभान वा 
ङ्झनभािण साभाग्री रगामतका अन्म साभाग्री रगामतका अन्म साभग्री याख्न 
हङ्टॉदैन।   

(२) उऩदपा (१) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊश फभोङ्ञजभ 
स्वीकृङ्झत नङ्झरई याङ्ञखएका भारसाभान वडा कामािरमरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ जपत वा जङ्चयफाना गनि सक्नेछ। 

144. सवायीराई फाधा ऩङ्टर माउन नहङ्टन:े मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ भागि इजाजत प्राप्त सवायीराई त्मस्तो इजाजतऩरभा 
तोङ्जकएको भागिभा सञ्चारन गनि कसैरे ऩङ्झन कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको फाधा 
ऩङ्टर माउन ऩाइने छैन   

145. सडक ऩाय गने: ऩैदर मारीरे जेिाक्रङ्झसङ वा फाटो ऩाय गनिका राङ्झग 
ङ्झनधािङ्चयत स्थानफाट भार सडक ऩाय गनङ्टि ऩदिछ। 

146. साविजङ्झनक स्थानभा खाल्टो खन्दा साङ्कङे्झतक ङ्ञचन्ह याख्नङ्ट ऩने: (१) कङ्ट नै 
ऩङ्झन साविजङ्झनक स्थानभा कङ्ट नै काभ ऩयी खाल्टो खङ्ङ ऩदाि नङ्ञजकको 
स्थानीम तहको ऺेराङ्झधकायभा स्थानीम तह, प्रदेशङ्झबर ऩनेभा प्रदेश 
सयकाय य याङ्जष्ट्रम याजभागिको ऺेराङ्झधकायभा सॊघको कामािरमफाट ऩूवि 
स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साविजङ्झनक स्थानभा खाल्टो खङ्ङे 
स्वीकृङ्झत ङ्छदॊदा सो स्थानभा दङ्टघिटना नहङ्टने ङ्जकङ्झसभफाट साङे्कङ्झतक ङ्ञचन्ह याख्न 
रगाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(३) काभ सङ्जकएऩङ्झछ खनेको खाल्टो ऩङ्जहरेको जस्तै अवस्था 
हङ्टने गयी ऩङ्टन ङ्टि ऩनेछ। 

147. सवायीभा साॊकेङ्झतक ङ्ञचन्ह याख्नङ्ट ऩने: कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको खतयाऩूणि 
भारसाभान ढङ्टवानी गने कामिभा सॊरग्न भारफाहक साविजङ्झनक सवायीभा 
त्मस्तो भारसाभान यहेको कङ्ट या अन्म सवायी तथा सविसाधायणको 
जानकायीको राङ्झग साॊकेङ्झतक ङ्ञचन्ह देङ्ञखने गयी याख्नङ्ट ऩनेछ।  

148. ङ्झसकारुरे सवायी चराएकोभा सॊकेत याख्नङ्ट ऩने: (१) ङ्झसकारुरे सवायी 
चराएकोभा त्मस्तो सवायी साधनको अगाङ्झड य ऩछाङ्झड बागभा कम्तीभा 
दश ङ्झभटय टाढैफाट प्रष्ट देख्न सक्न े गयी ठूरो अऺयभा ङ्झसकारु बङ्ङे 
सॊकेत उल्रेख गनङ्टि ऩछि। 

(२) ङ्झसकारु व्मङ्ञिरे याजभागि वा सहामक याजभागि फाहेकका 
सडकभा भार सवायी चराउनङ्ट ऩनेछ। 

149. सवायीराई भागि ऩङ्चयवतिन गनि य मारीराई फन्धक फनाउन नहङ्टन:े (१) 
चारकरे आफ्नो सवायी ङ्झनङ्छदिष्ट भागिभा चराई यहेको सभमभा सो 
सवायीराई अन्म भागिफाट रैजान कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे डय, रास देखाउन 
वा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको शङ्ञिको प्रमोग गनि वा गयाउन हङ्टॉदैन।  

(२) कसैरे सवायीभा यहेका कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई फन्धक फनाई 
त्मस्तो सवायी वा फन्धक फनाइएको व्मङ्ञिको भङ्टङ्ञिको राङ्झग कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्जकङ्झसभको भाग याख्नङ्ट हङ्टॉदैन।  

150. दङ्टघिटनाभा ऩयेका सवायी य मारीको हाङ्झन नोक्सानी गनि नहङ्टन:े कङ्ट नै सवायी 
दङ्टघिटनाभा ऩयी हताहत वा घाइते बएका मारी तथा सवायीभा काभ गने 
कङ्ट नै व्मङ्ञिराई कङ्ट टङ्जऩट दङ्टव्मिफहाय वा ङ्झतनीहरूको भारसाभानको 
ङ्जहनाङ्झभना गनि, खोस्न वा ङ्झतनीहरूराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभरे हाङ्झन नोक्सानी 
ऩङ्टर माउनङ्ट हङ्टॉदैन।  

151. सवायी चराउॉदा सङ्टयऺाऩेटी तथा हेल्भेट रगाउनङ्ट ऩने: (१) तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको सवायी चराउॉदा चारक तथा सवायीको अङ्ञघल्रो सीटभा 
फस्न ेव्मङ्ञिरे सङ्टयऺाऩेटी फाॉध्नङ्ट ऩनेछ।  
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(२) भोटय साइकर तथा अन्म त्मस्तै दङ्टई ऩाङ्ग्ग्र े सवायी 
चराउॉदा चारकरे तथा सो सवायीभा फस्न ेभाङ्झनसरे सङ्टयऺा टोऩ (हेल्भेट) 
रगाउनङ्ट ऩनेछ।  

152. कागजात देखाउनङ्ट ऩने: (१) प्रहयी वा मातामात ङ्झनयीऺकरे चेकजाॉचको 
ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै सवायीको दतािको प्रभाणऩर वा साविजङ्झनक सवायीको 
भागि इजाजतऩर वा अन्म कागजात हेनि खोजेभा त्मस्तो सवायीको 
चारक, सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे दतािको प्रभाणऩर, भागि 
इजाजतऩर वा अन्म कागजात हेनि देखाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जानकायी साविजङ्झनक सवायी वा 
त्मसको चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ वा त्मस्तो सवायीभा काभ गने 
कङ्ट नै कभिचायीसॉग सम्फङ्ञन्धत बएभा त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीको धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे त्मसयी भाङ्झगएको जानकायी अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा 
मातामात ङ्झनयीऺक वा प्रहयीराई मथाशीघ्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

153. सवायी योक्नङ्ट ऩने: चारकरे आपूरे चराइयहेको सवायी देहामको 
अवस्थाभा फत्ती वा सॊकेतरे योक्ने सॊकेत गयेभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
उङ्ञचत सभमसम्भ योकी याख्नङ्ट ऩनेछ:- 

(क)  प्रहयी वा मातामात ङ्झनयीऺकरे सवायी योक्न सङे्कत 
गयेभा वा आदेश ङ्छदएभा,   

(ख)  कङ्ट नै जनावय झस्की वा तसॉ फेकाफङ्ट हङ्टने सॊबावना बई 
सो जनावय तत्कार ङ्ञजम्भाभा यहेको व्मङ्ञिरे सवायी 
योक्न सङे्कत गयेभा वा अनङ्टयोध गयेभा,   

(ग)  सवायी दङ्टघिटनाग्रस्त बई कङ्ट नै भाङ्झनस, जनावय वा 
सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी बएकोभा,   

(घ)  जेिा क्रङ्झसङ, दोफाटो वा चौफाटो यहेको ट्राङ्जपक 
फत्तीरे योक्न ेसङे्कत गयेकोभा।  
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154. दङ्टघिटना बएभा चारकको कतिव्म: (१) सवायीरे कङ्ट नै दङ्टघिटना गयी 
भाङ्झनसको जीउ ज्मानभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको खतया वा चोट ऩटक ऩनि गएको 
यहेछ बने सो सवायीको चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ वा सो सवायीभा 
काभ गने अन्म कभिचायीरे त्मस्तो भाङ्झनसको उऩचायको राङ्झग तङ्टरून्त 
आवश्मक व्मवस्था गनङ्टि ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सवायी दङ्टघिटनाग्रस्त बएको स्थानभा 
कङ्ट नै प्रहयी नबएभा चारकरे तङ्टरून्त सो दङ्टघिटनाको जानकायी तथा 
ङ्जववयण नङ्ञजकको प्रहयी कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। कङ्ट नै प्रहयीरे 
दङ्टघिटनाको सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत सवायी चारकसॉग कङ्ट नै कङ्ट याको सोधऩङ्टछ 
गयेभा ङ्झनजरे सोङ्झधएको सफै कङ्ट या फताउनङ्ट ऩनेछ।  

155. दङ्टघिटना ऩयेको सवायीको ङ्झनयीऺण: दङ्टघिटनाको छानङ्झफनको ङ्झनङ्झभत्त सो 
दङ्टघिटना गने वा सो दङ्टघिटनाभा ऩने सवायीको ङ्झनयीऺण गनि आवश्मक 
देखेभा सम्फङ्ञन्धत प्रहयीरे त्मस्तो सवायी आपू सभऺ दाङ्ञखर गनि रगाई 
वा त्मस्तो सवायी यहेको ठाउॉभा गई ङ्झनयीऺण गनि सक्नेछ।  

156. सवायी फामाॉङ्झतयफाट चराउनङ्ट ऩने: (१) साविजङ्झनक सडकभा सवायी 
चराउॉदा चारकरे तोङ्जकएको सडक फाहेक अन्म स्थानभा फामाॉ ङ्जकनाया 
तपि फाट चराउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) अगाङ्झड गइयहेको सवायीराई उङ्झछनी जानङ्ट ऩयेभा सॊकेत 
ङ्छदई उि सवायीको चारकरे अगाङ्झड जान सॊकेत ङ्छदएऩङ्झछ भार 
ऩछाङ्झडको सवायीरे दाङ्जहने ङ्झतयफाट उङ्झछनी जानङ्ट ऩनेछ। मसयी ऩछाङ्झडको 
सवायीरे उङ्झछनी जानको राङ्झग सॊकेत ङ्छदएभा अगाङ्झडको सवायीरे अवस्था 
हेयी अगाङ्झड जानको ङ्झनङ्झभत्त ऩछाङ्झडको सवायीराई सॊकेत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

157. ऩेटीफाट ङ्जहॊड्नङ्ट ऩने: भाङ्झनस ङ्जहॊड्ने ऩेटी बएको सडकभा भाङ्झनस सो 
ऩेटीफाट नै ङ्जहॊड्नङ्ट ऩनेछ। ऩेटी नबएको सडकभा ङ्जहॊड्दा सो सडकको 
फाॉमा ङ्जकनाया तपि फाट ङ्जहड्ने गनङ्टि ऩनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 



 

66 
 

158. ङ्झनधािङ्चयत ठाउॉफाट फाटो काट्नङ्ट ऩने: ऩैदर ङ्जहॊड्ने भाङ्झनसरे भागि काट्नङ्ट 
ऩदाि जेिा क्रङ्झसङ्ग, सफ-वे, ओबयहेड िीज वा त्मस्तो भागि काट्नको राङ्झग 
ङ्झनधािङ्चयत गङ्चयएको ठाउॉफाट भार भागि काट्नङ्ट ऩनेछ।  

159. घय ऩारङ्टवा ऩशङ्टऩॊऺी छाड्न नहङ्टन:े साविजङ्झनक सडक तथा ङ्जकनायाको 
ऺेरभा घय ऩारङ्टवा ऩशङ्टऩॊऺी छाड्न हङ्टॉदैन।   

तय काफू फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयेभा त्मस्ता ऩशङ्टऩॊऺीराई 
सवायीभा फाधा नऩङ्टग्न ेगयी साविजङ्झनक स्थानफाट तङ्टरुन्त हटाउनङ्ट ऩछि। 

160. घङ्टम्ती ङ्झनयीऺक: (१) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभको 
ऩारना गये नगयेको ङ्झनयीऺण गनि प्रहयी वा मातामात ङ्झनयीऺकरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय घङ्टम्ती ङ्झनयीऺण गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घङ्टम्ती ङ्झनयीऺण गदाि प्रहयी वा 
मातामात ङ्झनयीऺकरे दपा १९९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत फभोङ्ञजभको काभ 
कायफाही बएको देखेभा त्मस्तो व्मङ्ञिराई तत्कार मस ऐन फभोङ्ञजभको 
सजाम गनि सक्नेछ।  

161. चारकरे आफ्नो अनङ्टभङ्झतऩर अरूराई ङ्छदन नहङ्टन:े चारकरे अरूको सवायी 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरइ सवायी चराउन हङ्टॉदैन।  

162. भादक ऩदाथि तथा अन्म रागू ऩदाथि सेवन गनि नहङ्टन:े सवायी चराउॉदा 
चारकरे भादक ऩदाथि वा अन्म रागू ऩदाथि सेवन गयी सवायी चराउनङ्ट 
हङ्टॉदैन।  

163. सवायी चराउन नहङ्टन:े चारकरे राऩयवाही गयी सवायी चराएभा, 
सवायीको सॊवेदनशीर ऩाटि ऩूजाि ङ्झफग्री वा अवस्था ठीक नबएको सवायी 
चराउन हङ्टॉदैन।  

164. आवश्मक सहमोग ऩङ्टर माउन:े कङ्ट नै ऩङ्झन सवायीरे दङ्टघिटनाभा ऩयेको सवायी 
वा सवायीभा यहेका मारीराई आवश्मक सहमोग ऩङ्टर माउनङ्ट ऩनेछ।  

165. प्रचाय प्रसाय गने गयाउन:े सवायी दङ्टघिटनाको योकथाभ गनि ट्राङ्जपक 
सङे्कतको जानकायी सविसाधायणराई गयाउनको ङ्झनङ्झभत्त सभम सभमभा 
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सम्फङ्ञन्धत सयकाय/भन्रारमरे सञ्चाय भाध्मभफाट ट्राङ्जपक सङे्कत सम्फन्धी 
कामिक्रभ प्रसाय गने व्मवस्था गने गयाउनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद- ८ 
फीभा सम्फन्धी व्मवस्था 

166. सवायीको फीभा गयाउनङ्ट ऩने् (१) सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सवायीको ङ्झफभा गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फीभा नगयेको सवायीको दतािको 
प्रभाणऩर नवीकयण गङ्चयने छैन य त्मस्तो सवायी साविजङ्झनक सवायी बए 
त्मस्तो साविजङ्झनक सवायीराई मातामात सेवा सञ्चारन गनि अङ्झबरेख भागि 
इजाजतऩर प्रदान गङ्चयने छैन।  

167. चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ तथा अन्म कभिचायीको फीभा: (१) 
मातामात सेवाभा सॊरग्न प्रत्मेक साविजङ्झनक सवायीको चारक, ऩङ्चयचारक, 
सङ्टयऺाकभॉ तथा सो सवायीभा काभ गने अन्म कभिचायीको तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको यकभ दङ्टघिटना फीभा सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(२) सवायीको दङ्टघिटनाफाट चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉ तथा 
अन्म कभिचायीको अङ्गबङ्ग वा भतृ्मङ्ट बएभा सो फाऩत ऩाउने फीङ्झभत यकभ 
ङ्झनज स्वमॊ वा ङ्झनजको नङ्ञजकको हकवारारे ऩाउनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ चारक, ऩङ्चयचारक, सङ्टयऺाकभॉको 
फीभा नगयाई मातामात सेवा सञ्चारन गदाि कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायी 
दङ्टघिटना हङ्टन गई ङ्झनजहरूराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन नोक्सानी बएभा 
ङ्झनजहरूरे ऩाउनङ्ट ऩने उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फीभा यकभ ङ्झनजहरू वा 
ङ्झनजहरूको हकवाराराई सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

168. मारीको फीभा् (१) मातामात सेवा सञ्चारन गने सवायी धनी वा 
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व्मवस्थाऩकरे मारा गने मार ङ्टको तोङ्जकएको यकभको दङ्टघिटना फीभा 
गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

(२) सवायी दङ्टघिटनाफाट मारीको अङ्गबङ्ग बएभा अङ्गबङ्ग बए 
फाऩतको दङ्टघिटना फीभाको यकभ ङ्झनजरे ऩाउनेछ य सो दङ्टघिटनाफाट 
ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा ङ्झनजको नजीकको हकवारारे सो फाऩत ऩाउनङ्ट ऩने 
दङ्टघिटना फीभाको यकभ ऩाउनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मारीको फीभा नगयाई मातामात 
सेवा सञ्चारन गदाि कङ्ट नै साविजङ्झनक सवायी दङ्टघिटनाग्रस्त बई त्मसभा मारा 
गङ्चययहेका कङ्ट नै ऩङ्झन मारीराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन नोक्सानी बएभा 
ङ्झनजरे ऩाउनङ्ट ऩने उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फीभा यकभ ङ्झनज वा ङ्झनजको 
हकवाराराई सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऺतीऩूङ्झति फाऩत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

169. साभानको फीभा: (१) मातामात सेवा सञ्चारन गने सवायी धनी वा 
व्मवस्थाऩकरे मारा गने प्रत्मेक मारीको साभान तोङ्जकएको यकभको 
फीभा गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

 तय फहङ्टभल्म साभानको हकभा ऩङ्जहरे जानकायी  गयाएभा भार 
ऺङ्झतऩूङ्झति फीभा यकभरे नऩङ्टग्ने बएभा त्मस्तोभा थऩ यकभ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(२) साभानको वास्तङ्जवक भूल्म जङ्झतसङ्टकै बए ताऩङ्झन त्मस्तो 
साभान कङ्ट नै कायणफाट हयाए वा नष्ट बएभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको फीभा यकभबन्दा फढी हङ्टने गयी कङ्ट नै दावी गङ्चयएको ऺङ्झतऩूङ्झतिको 
यकभ प्रङ्झत सवायी धनी वा व्मवस्थाऩक उत्तयदामी हङ्टन ेछैन।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मारीगङ्टण्टाको ङ्झफभा नगयाई कङ्ट नै 
साविजङ्झनक सवायीरे मातामात सेवा सञ्चारन गदाि कङ्ट नै मारीगङ्टण्टा हयाए 
वा नष्ट बएभा मारीरे ऩाउनङ्ट ऩने उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झफभा यकभ 
मारी वा ङ्झनजको हकवाराराई सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऺङ्झतऩूङ्झति 
फाऩत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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170. तेस्रो ऩऺको फीभा् (१) सवायीको दङ्टघिटनाफाट कङ्ट नै तेस्रो ऩऺ वा ङ्झनजको 
कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे नोक्सान बएभा सो नोक्सानीको ऺतीऩूङ्झति ङ्छदन े
प्रमोजनका राङ्झग सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे तोङ्जकएको यकभको तेस्रो 
ऩऺको फीभा गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) सवायी दङ्टघिटनाफाट कङ्ट नै तेस्रो ऩऺ वा ङ्झनजको कङ्ट नै सम्ऩङ्ञत्त 
नोक्सान बएभा सो नोक्सानीको ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
यकभ ङ्झनज वा ङ्झनजको हकवारारे ऩाउनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तेस्रो ऩऺ वा कङ्ञम्प्रहेङ्ञन्सब फीभा 
नगयाई चराएको सवायी दङ्टघिटनाग्रस्त बई कङ्ट नै तेस्रो ऩऺ वा ङ्झनजको 
सम्ऩङ्ञत्त नोक्सान बएभा नोक्सानी फाऩत तेस्रो ऩऺ वा ङ्झनजको हकवारारे 
ऩाउनङ्ट ऩने उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फीभा यकभ ङ्झनज वा ङ्झनजको 
हकवाराराई सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

171. ऺङ्झतऩूङ्झतिको यकभ प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे बयाई ङ्छदन:े मस ऐन फभोङ्ञजभ 
फीभा नगयाएको अवस्थाभा दपा १६७ को उऩदपा (३), दपा १६८ 
को उऩदपा (३),  दपा १६९ को उऩदपा (३) य दपा १७० को 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकफाट बयाउनङ्ट ऩने 
ऺङ्झतऩूङ्झतिको यकभ ङ्झनजहरुफाट प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीरे बयाई अवश्मक 
प्रफन्ध  गनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ९ 
सवायी चारक य ऩङ्चयचारकको सेवा सङ्टङ्जवधा तथा सवायी साधन कय 

172. कय असङ्टर गने: प्रत्मेक आङ्झथिक वषिका राङ्झग प्रचङ्झरत प्रदेश कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ सवायी साधन कय फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

173. कय फङ्टझाउन:े (१) सवायी धङ्झनरे आफ्नो नाभभा दताि बएको सवायी 
साधनभा राग्ने कय प्रत्मेक आङ्झथिक वषिको दताि नवीकयण गने म्मादङ्झबर 
फङ्टझाई सक्नङ्ट ऩनेछ। 

                                                           
 प्रदेश आङ्झथिक ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नमाॉ दताि गङ्चयने सवायी साधनको 
हकभा त्मस्तो सवायी साधन दताि गयाउन अगावै जङ्टन भङ्जहनाभा बन्साय 
ङ्झतयी छङ्टटाएको छ सोही भङ्जहनादेङ्ञखको दाभासाहीरे राग्ने कय फङ्टझाउनङ्ट 
ऩनेछ।                                                     

174. दताि नवीकयण वा नाभसायी गनि अगावै कय ङ्झतनङ्टि ऩने: सवायी साधनको 
दताि नवीकयण गयाउनङ्ट वा नाभसायी गयाउनङ्ट ऩदाि सो गनङ्टिबन्दा अगावै 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कय ङ्झतनङ्टि ऩनेछ।  

175. दताि गने अङ्झधकायीरे कय ङ्झतयेको प्रभाण हेनङ्टि ऩने: सवायी साधनको नमाॉ 
दताि गने, दताि नवीकयण गने वा नाभसायी गयी ङ्छदने अङ्झधकायीरे सो 
गनङ्टिबन्दा अगावै कय ङ्झतयेको प्रभाण जाॉची फङ्टझी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

176. जङ्चयफाना गनि सक्न:े दपा १७३ फभोङ्ञजभको म्माद ङ्झबर सवायी साधन 
कयको यकभ दाङ्ञखर नगयेभा अङ्झधकाय प्राप् त अङ्झधकायीरे देहाम फभोङ्ञजभ 
जङ्चयफाना गनेछ्- 

(क) दाङ्ञखर गनङ्टि ऩने म्माद नाघेको ऩङ्जहरो तीस 
ङ्छदनसम्भराई सवायी साधन कय यकभको ऩाॉच 
प्रङ्झतशतका दयरे,  

(ख) त्मस ऩङ्झछको ऩैंतारीस ङ्छदनसम्भराई सवायी साधन कय 
यकभको दश प्रङ्झतशतका दयरे, 

(ग) त्मसऩङ्झछ सो आङ्झथिक वषिको अन्तसम्भराई सवायी 
साधन कय यकभको फीस प्रङ्झतशतका दयरे, 

(घ) त्मसऩङ्झछको ऩाॉच वषिसम्भ प्रत्मेक आङ्झथिक वषिका 
राङ्झग सवायी साधन कय यकभको फत्तीस प्रङ्झतशतका 
दयरे। 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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177. ङ्झरराभ सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ राग्ने सवायी साधन 
कय य जङ्चयफानाको यकभ दपा १७६ को खण्ड (घ) भा तोङ्जकएको 
म्मादङ्झबर नफङ्टझाएभा सवायी साधन योक्का गयी उि सवायी साधन ङ्झरराभ 
ङ्झफक्री गयी सो यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफक्री गदाि ऩङ्झन सफै यकभ 
असङ्टर उऩय हङ्टन नसकेभा फाॉकी यकभ प्रदेश सयकायरे तोकेको अङ्झधकायी 
वा कामािरमफाट प्रचङ्झरत प्रदेश कानूनको कामि प्रणारी फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
सवायी धनीको यकभ असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ कायफाही गयी असङ्टर गदाि 
असङ्टर गनङ्टि ऩने यकभबन्दा फढी यकभ असङ्टर हङ्टन आएभा फढी बए जङ्झत 
यकभ धयौटीभा आम्दानी फाॉङ्झधनेछ य मस्तो धयौटी यकभ धयौटीभा यहेको 
एक वषिङ्झबर सम्फङ्ञन्धत कयदातारे ब ङ्टिानी ङ्झरन सक्नेछ। सो म्मादङ्झबर 
ब ङ्टिानी ङ्झरन नआएभा त्मस्तो धयौटी यकभ प्रदेश सयकायको कोषभा 
आम्दानी फाङ्झधनेछ।  

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ वा अन्म सजाम 
कायफाही शङ्टरु हङ्टन ङ्टबन्दा अगावै कयदातारे सो अवङ्झधसम्भ आपूराई 
राग्न ेठहयेको कय य जङ्चयफानाको यकभ फङ्टझाउन ल्माएभा सो यकभको 
दश प्रङ्झतशतका दयरे थऩ जङ्चयफाना सभेत रगाई असङ्टर गनि सङ्जकनेछ।  

178. ऩङ्टनयावेदन: मस ऩङ्चयच्छेद अन्तगित तोङ्जकएको अङ्झधकृतरे ङ्छदएको 
आदेशभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े व्मङ्ञिरे त्मस्तो आदेश ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस 
ङ्छदनङ्झबर आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमभा प्रशासकीम 
ऩङ्टनयावरोकन गनि सक्नेछ।  

179. सङ्झभङ्झत गठन गने: मो ऐन वा प्रचङ्झरत प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ राग्ने कय 
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
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ङ्झनङ्ञश्चत गनिको राङ्झग सवायी साधनको ङ्जकङ्झसभ, स्तय वा ऺभता छङ्टट्ाउन 
सभम सभमभा आवश्मकता अनङ्टसाय प्रदेश सयकायरे सङ्झभङ्झत गठन गनि 
सक्नेछ। उि सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य कामिङ्जवङ्झध गठन गदािको 
अवस्थाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

180. सवायी चारक य ऩङ्चयचारकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक: सवायी चारक य 
ऩङ्चयचारकको न्मूनतभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

181. सवायी चारक य ऩङ्चयचारकको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा: सवायी चारक य 
ऩङ्चयचारकको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

182. अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोङ्ञजभ उठाउॉदै 
आएको सवायी साधन कय प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी 
नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकारे उठाउन ऩाउने गयी अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन 
सक्नेछ।  

(२) नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकारे मस ऐन फभोङ्ञजभ सवायी 
साधन कय उठाउॉदा सो सम्फन्धभा मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सम्ऩूणि अङ्झधकाय प्रमोग गनेछन।्  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकारे 
असङ्टर गयेको सवायी साधन कयको यकभ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।                                                     

(४) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक देखेभा प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी 
मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभका अङ्झधकायहरू 
प्रमोग गनि ऩाउने गयी कङ्ट नै अङ्झधकायी वा ङ्झनकामराई सङ्टम्ऩन सक्नेछ।  

183. तोङ्जकएको अङ्झधकायीको अङ्झधकाय: मस ऐन फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
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अङ्झधकायीरे गयेको कायफाही वा ङ्झनणिमभा कङ्ट नै कायफाही सम्फन्धी र ङ्टटी 
बएकोभा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे त्मस्तो र ङ्टटी सङ्टधाय गयी वा कायफाही 
ङ्झनमङ्झभत गयी ऩङ्टन् ङ्झनणिम गनि आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- १० 
सङ्झभङ्झत तथा  काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 

184. मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत् प्रत्मेक ऺेरभा चल्न ेसाविजङ्झनक सवायीराई 
व्मवङ्ञस्थत रूऩभा सञ्चारन गनि देहामका सदस्महरू यहने गयी मातामात 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनछे:-  

(क) प्रभङ्टख, मातामात व्मवस्था कामािरम      -अध्मऺ 

(ख)  ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरमको अङ्झधकृत 

 प्रङ्झतङ्झनङ्झध                  -सदस्म  

(ग)  ङ्ञजल्रा प्रहयी कामािरमको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  

(घ)  ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरमको अङ्झधकृत  

 प्रङ्झतङ्झनङ्झध                       -सदस्म  

(ङ)  प्रदेशस्तयीम प्रशासकीम प्रभङ्टखरे 

 तोकेको उऩबोिाहरुको प्रङ्झतङ्झनङ्झध एकजना   -सदस्म  

(च)  मातामात व्मवसामीको प्रङ्झतङ्झनङ्झध एकजना -सदस्म   

(छ)  मातामात भजदूयको प्रङ्झतङ्झनङ्झध एकजना    -सदस्म       

(ज)  अध्मऺरे तोकेको अङ्झधकृतस्तयको  

 कभिचायी           -सदस्म-सङ्ञचव 

  
                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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185. मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् मातामात 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-  

(क) आफ्नो ऺेरङ्झबर चल्ने मातामात सेवा ङ्झनवािध रूऩभा 
सञ्चारन गनि साविजङ्झनक सवायीहरूराई मातामात सेवा 
सञ्चारन गने कामिभा सॊरग्न गयाउने।  

(ख) आफ्नो ऺेरङ्झबर भागि कामभ नबएको ठाउॉभा केही 
सभमको राङ्झग भागि कामभ गयी मातामात सेवा 
सञ्चारन गनङ्टि ऩने बए अस्थामी भागि कामभ गयी सो 
भागिभा चल्ने साविजङ्झनक सवायीको बाडा ङ्झनधाियण गनि 
भन्रारमभा ङ्झसपाङ्चयस गने।  

(ग) आफ्नो ऺेरङ्झबर साविजङ्झनक सवायीहरूरे भागिको 
इजाजतऩर ङ्झरई मातामात सेवा सञ्चारन गये नगयेको, 
सभम सभमभा सो को नवीकयण गये नगयेको ङ्झनयीऺण 
गने वा गनि रगाउने।  

(घ)  आफ्नो ऺेरङ्झबर चल्ने साविजङ्झनक सवायीहरूरे सभम 
सभमभा जाॉचऩास गये नगयेको य मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगित फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही ङ्झनमङ्झभत 
मातामात सेवा प्रदान गये नगयेको सभम सभमभा 
ङ्झनयीऺण गने वा गनि रगाउने।  

(ङ)  आफ्नो ऺेरङ्झबर मारीको चाऩ य सवायीको सङ्ग्ख्मा 
इत्माङ्छदको अध्ममन गयी कङ्ट नै ठाउॉभा मातामात सेवा 
सञ्चारन गनङ्टि ऩने आवश्मक देखेभा सो ऺेरभा भागि 
ङ्झनधाियण हङ्टन भन्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयश गने।  

(च)  आफ्नो ऺेरङ्झबर मातामात सेवा सङ्टव्मवङ्ञस्थत रूऩभा 
सञ्चारन गनि अन्म आवश्मक काभ कायफाही गने।  

186. सडक सङ्टयऺा ऩङ्चयषद्: (१) सडक दङ्टघिटना न्मूनीकयण गयी सडक सङ्टयऺा 
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कामभ गनि अवरम्फन गनङ्टि ऩने उऩाम सभेतको सम्फन्धभा प्रदेश 
सयकायराई सङ्टझाफ ङ्छदन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक सडक सङ्टयऺा ऩङ्चयषद् गठन 
गनि सक्नेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत सडक सङ्टयऺा ऩङ्चयषद्को 
काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

187. अस्थामी भागि तथा बाडा ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत् प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा अस्थामी 
रुऩभा भागि ङ्झनधाियण गयी बाडा ङ्झनधाियण गनिका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको 
अस्थामी भागि तथा बाडा ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत यहनेछ:- 

   (क) प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी            -सॊमोजक 

(ख)  सम्फङ्ञन्धत सडक ङ्झडङ्झबजन कामािरमको  
प्रभङ्टख                              -सदस्म 

(ग)  सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा ट्राङ्जपक कामािरमको प्रभङ्टख -सदस्म   

(घ)  सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्राको मातामात व्मवसामी  

 सॊस्थाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध                  -सदस्म   

(ङ)  मातामात व्मवस्था कामािरमको प्रभङ्टख   -सदस्म-सङ्ञचव 

188. ऩयीऺा सङ्झभङ्झत् (१) सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩरको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन े
व्मङ्ञि त्मस्तो सवायी चराउन सभथि छ छैन बङ्ङ ेकङ्ट या मङ्जकन गनिको 
राङ्झग दपा ५३ फभोङ्ञजभ ऩयीऺा ङ्झरन देहामका सदस्महरू बएको एक 
ऩयीऺा सङ्झभङ्झत यहनेछ:- 

(क) प्रभङ्टख, मातामात व्मवस्था कामािरम          -अध्मऺ 
(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ट्राङ्जपक प्रहयी कामािरम  -सदस्म 
(ग)   कामािरमरे तोकेको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवशेषऻ        -सदस्म  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे चारक अनङ्टभङ्झतऩरको 
राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदने व्मङ्ञिहरूको ऩयीऺा ङ्झरई सपर बएकाहरूराई 
चारक अनङ्टभङ्झतऩर प्रदान गनि फहङ्टभत सदस्महरुको ङ्झनणिमको आधायभा 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ फस्नेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे चारकहरूका राङ्झग 
ङ्झरन े ऩयीऺाको ङ्जवषम य ऩयीऺा प्रणारी भन्रारमरे तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

189. मातामात ङ्झनयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि् मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभको अधीनभा यही सवायीहरू चराएको वा नचराएको य मातामात 
सेवाभा सॊरग्न साविजङ्झनक सवायीहरूरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित 
फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ऩारन गनङ्टि ऩने शतिहरू ऩूया गये नगयेको ङ्झनयीऺण 
गनि प्रदेश सयकायरे मातामात ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टि गनि सक्नछे। मसयी 
मातामात ङ्झनयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि नबएसम्भको राङ्झग अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
मातामात ङ्झनयीऺकको रुऩभा काभ गने गयी आवश्मकता अनङ्टसाय 
मातामात ङ्झनयीऺक तोक्न सक्नेछ। 

190. मातामात ङ्झनयीऺकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: मातामात ङ्झनयीऺकको 
काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ   हङ्टनेछ:-  

(क) मातामात सेवाभा सॊरग्न साविजङ्झनक सवायीरे भागिको 
इजाजतऩर प्राप्त भागिभा मातामात सेवा सञ्चारन गये नगयेको 
ङ्झनयीऺण गने,  

(ख) मातामात सेवाभा सॊरग्न बएका साविजङ्झनक सवायीहरूरे 
ङ्झनधािङ्चयत सीट तथा वजन ऺभताका अधीनभा यही मारी याख्न े

                                                                                                                                
 

 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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तथा भारसाभान राद् ने कामि गये नगयेको ङ्झनयीऺण गने,  

(ग) मातामात सेवाभा सॊरग्न सवायीहरूरे सभम सभमभा मस ऐन 
फभोङ्ञजभ गनङ्टि ऩने जाॉचऩास गयाए नगयाएको तथा त्मसयी 
सञ्चाङ्झरत सेवा ऩञ्जीकृत बए नबएको जाॉच गने,  

(घ) चारक, ऩङ्चयचारकको अनङ्टभङ्झतऩर तथा मारीसूची हेने य 
मारीको ङ्जटकट जाॉची ङ्झनधािङ्चयत बाडादय फभोङ्ञजभ बाडा 
ङ्झरइएको नङ्झरइएको तथा ङ्झनधािङ्चयत गङ्झतभा सवायी चराइएको 
नचराइएको कङ्ट याको ङ्झनयीऺण गने,  

(ङ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभको ऩारन चारक, 
ऩङ्चयचारक, सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे गयेको छ छैन 
बङ्ङ ेकङ्ट याको सभम सभमभा ङ्झनयीऺण गने।  

191. प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना तथा वकि शऩ  वा चाङ्ञजिङ स्टेशन गनि अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) भन्रारमरे चारक अनङ्टङ्झभतऩर ङ्छदनका राङ्झग अफ्नै 
प्रङ्ञशऺण केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्ञशऺण केन्र स्थाऩना य 
सञ्चारन प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको साझेदायीभा सभेत गनि 
सङ्जकनेछ। 

(३) प्रङ्ञशऺण केन्र स्थाऩना य सञ्चारन नबए सम्भका राङ्झग 
सवायी चराउने सवायी चारक प्रङ्ञशऺण केन्र सञ्चारन गनि, सवायीको 
ऩाटिऩूजाि आमात गयी एसेम्फर गयी सवायी उत्ऩादन गने कायखाना 
सञ्चारन गनि सवायी साधन उत्ऩादन गने उद्योग वा चाङ्ञजिङ स्टेशन 
सञ्चारन गनि वा ट्रकको फडी ङ्झनभािण गने कायखाना वा अटोभोफाइर 
वकि सऩ सञ्चारन गनि चाहने व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी सहकायी वा सॊस्थारे 
भन्रारमरफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अनङ्टभङ्झत ङ्झरन चाहनेरे तोङ्जकएको 
ढाॉचाभा तोङ्जकएको दस्तङ्टय सभेत सॊरग्न याखी भन्रारमभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
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ऩछि।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा त्मस्तो ङ्झनवेदन ङ्छदन े
व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी, सहकायी वा सॊस्थारे सञ्चारन गनि खोजेको 
प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना, सवायी साधन उत्ऩादन उद्योग, चाङ्ञजिङ स्टेशन 
वा वकि शऩ सञ्चारनको राङ्झग भन्रारमरे तोकेको भाऩदण्ड ऩूया गयेको 
देङ्ञखएभा भन्रारमरे त्मस्तो प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना वा वकि सऩ 
सञ्चारन गने सम्फन्धभा कङ्ट नै ङ्झनङ्ञश्चत ऺेर तोकी अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदन 
सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको अनङ्टभङ्झतऩर ऩाॉच वषिको 
राङ्झग भान्म हङ्टनेछ।   

(७) अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयाउनको राङ्झग त्मसको भान्म 
अवङ्झध सभाप्त बएको ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकए फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय सॊरग्न 
गयी सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩछि।   

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेभा कामािरमरे तोकेको 
कभिचायीफाट ङ्झनवेदकको प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना, उत्ऩादन उद्योग वा 
चाङ्ञजिङ स्टेशन को ङ्झनयीऺण गयी प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदन ङ्झरनङ्ट ऩछि।   

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनफाट ङ्झनवेदकको 
अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयी ङ्छदन भनाङ्झसव देङ्ञखएभा सम्फङ्ञन्धत मातामात 
कामािरमरे त्मस्तो ङ्झनवेदकको अनङ्टभङ्झतऩर नवीकयण गयी ङ्छदनङ्ट ऩछि।  

(१०) प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना, उत्ऩादन उद्योग वा चाङ्ञजिङ 
स्टेशन वा वकि शऩ सञ्चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड भन्रारमरे ङ्झनधाियण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

192. प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना वा चाङ्ञजिङ स्टेशन को अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन वा 
खायेज हङ्टन:े (१) दपा १९१ फभोङ्ञजभ प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना, चाङ्ञजिङ 
स्टेशन वा वकि शऩ सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतऩर प्राप्त व्मङ्ञि, सवायी साधन 
उत्ऩादन उद्योग य सहकायी, पभि, कम्ऩनी वा सॊस्थारे मो ऐन वा मस 
ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीतको कङ्ट नै कामि गयेभा मातामात 
व्मवस्था कामािरमरे त्मस्तो व्मङ्ञि, पभि, कम्ऩनी वा सॊस्थाको 
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अनङ्टभङ्झतऩर जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्झनरम्फन गयी मस ऐन वा ङ्झनमभ फभोङ्ञजभको 
व्मवस्था कामभ गनि भनाङ्झसव सभम तोकी ङ्झनदेशन ङ्छदनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबर ऩङ्झन मस ऐन 
वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभको व्मवस्था कामभ 
नगयेभा त्मस्तो व्मङ्ञि, सवायी साधन उत्ऩादन उद्योग य सहकायी, पभि, 
कम्ऩनी वा सॊस्थाको प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना, चाङ्ञजिङ स्टेशन वा 
वकि शऩ सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन वा खायेज गनि सक्नेछ।  

193. एसम्फर गयी सवायीको उत्ऩादन गनि अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने: (१) सवायी 
साधनको ऩाटऩूजाि आमात गयी एसम्फर गयी सवायीको उत्ऩादन गनि 
चाहन े व्मङ्ञि, पभि वा कम्ऩनीरे सो उद्देश्म खङ्टराई  भन्रारमफाट 
अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरई उत्ऩादन गङ्चयएको 
सवायीको ऺभताको प्रभाणऩर (योड ओङ्छदिनेस सङ्जटिङ्जपकेट) तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।   

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि, पभि वा 
कम्ऩनी फाहेक अन्म कसैरे ऩाटिऩूजाि आमात गयी एसम्फर गयी उत्ऩादन 
गयेको सवायी दताि गङ्चयने छैन   

(४) प्रङ्ञशऺण केन्र, कायखाना वा वकि शऩरे ऩारन गनङ्टि ऩने 
न्मूनतभ भाऩदण्ड भन्रारमरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ११ 
सजाम सम्फन्धी व्मवस्था 

194. दण्ड सजाम: (१) दतािको प्रभाण ऩरभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ वास्तङ्जवक 
नम्फय वा प्रेट नयाखी अकै नम्फय वा प्रेट याखी सवायी चराउने वा 
चराउन रगाउने वा गरत ङ्जववयण ऩेश गयी दताि गयाउनेराई अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे ......... ऩन्र हजायदेङ्ञख ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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जयीवाना गयी त्मस्तो सवायी जपत गनङ्टि ऩछि।  

(२) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहामको काभ कायफाही गने 
गयाउनेराई देहाम फभोङ्ञजभ सजाम गनि सक्नेछ:-  

(क)  दपा १७, ४९, १०७ वा १३१ को ङ्जवऩयीत 
काभ कायफाही गने गयाउनरेाई ऩाॉच हजाय 
देङ्ञख दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ। 

(ख)  दपा १९, ३३, ४३, ...., ८४, १४३ वा 
१५० को ङ्जवऩयीत काभ कायफाही गने 
गयाउनेराई सात हजायदेङ्ञख ऩन्र हजाय 
रूऩैमाॉसम्भ।  

(ग)  दपा १९१ को ङ्जवऩयीत काभ कायफाही गने 
गयाउनेराई दश हजायदेङ्ञख ऩच्चीस हजाय 
रूऩैमाॉसम्भ।  

 (घ)  ........ 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेक मो ऐन 
वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ वा जायी गयेको आदेशको ङ्जवऩयीत 
काभ कायफाही गने गयाउनेराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे दङ्टई हजायदेङ्ञख 
दश हजाय रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनि सक्नेछ।  

(४)........ 
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(५)....... 
(६)............ 
(७)........... 
(८).......... 

195. .............  

196. ........  

197. ...........  

198. सवायी दताि तथा नाभसायी सम्फन्धी कसूयको अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात: 
(१) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्झफऩयीत कङ्ट नै कसङ्टय बए 
गयेको वा हङ्टन रागेको कङ्ट या कसैको उजङ्टयी ऩयी वा अन्म कङ्ट नै तङ्चयकाफाट 
प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा भन्रारमराई जानकायी हङ्टन आएभा 
भन्रारमरे कम्तीभा याजऩराॊङ्जकत ततृीम शे्रणी वा अङ्झधकृतस्तय सातौं 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत तोकी सो सम्फन्धी कसूयको अनङ्टसन्धान तथा 
तहङ्जककातको कायफाही गयाउनेछ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कसूयको अनङ्टसन्धान तथा 
तहङ्जककातका क्रभभा सफङ्टत प्रभाण सॊकरन गदाि कसूयभा सॊरग्न 
व्मङ्ञिराई ङ्झगयफ्ताय गने, कसूयको सम्फन्धभा जङ्टनसङ्टकै स्थानको 
खानतरासी ङ्झरने, सम्फङ्झधत कागजात वा अन्म ङ्ञचजहरु आफ्नो ङ्ञजम्भाभा 
ङ्झरन,े फमान गयाउन े य भङ्टच ङ्टल्का तमाय गने सभेत प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ प्रहयीरे ऩाए सयहको सफै अङ्झधकाय अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतराई 
हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककात गदाि 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे अङ्झबमङ्टिराई फमान गयाई तत्कार प्राप्त प्रभाणफाट 
कसूयदाय देङ्ञखनेसम्भको ऩमािप्त आधाय देखेभा तायेखभा याख्न, धयौटी वा 
जभानत ङ्झरई छाड्न वा धयौटी वा जभानत ङ्छदन नसकेभा भङ्टद्दा हेने 
अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई थङ्टनाभा याखी कायफाही गनि वा एक ऩटकभा 
सात ङ्छदनभा नफढाई फढीभा तीस ङ्छदनसम्भ भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायीको अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई थङ्टनाभा याख्न सक्नेछ।  

तय ऩटके कसूयदायराई धयौटीभा छाङ्झडने छैन।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककातको कामिभा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतरे आवश्मक ऩयेभा सयकायी वङ्जकरको ऩयाभशि ङ्झरन 
सक्नेछ।   

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तथा तहङ्जककातको कामिभा 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतराई आवश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट प्रहयी 
रगामत सम्फङ्ञन्धत सफैको कतिब्म हङ्टनेछ। 

199. अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा प्रहयीरे तत्कार सजाम गनि सक्न:े (१) मस 
ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको कसूय गनेराई 
देहाम फभोङ्ञजभको जयीवाना अॊक वा ङ्झडभेङ्चयट अॊक वा दङ्टवै अॊक तोकी 
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अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा घटीभा प्रहयी सहामक ङ्झनयीऺक 
दजािसम्भको अङ्झधकृतरे त्मस्तो कसूय गने व्मङ्ञिरे ऩाएको ङ्झडभेङ्चयट अॊक 
अङ्झबरेख याखी जङ्चयफाना अॊक वाऩतको यकभ तत्कार असङ्टर गनि 
सक्नेछ्-  

 कसूय                    जयीफाना अॊक         ङ्झडभेङ्चयट  

(क) असङ्टयङ्ञऺत वा ङ्झडपेङ्ञक्टब सवायी चराएभा   ४० अॊक २ अॊक 

(ख) ट्राङ्जपक ङ्ञचन्ह उल्रॊघन गयी   सवायी  
चराएभा    २० अॊक    १ अॊक 

(ग) अरुराई हाङ्झन ऩङ्टग्न ेगयी राऩयवाहीरे  
सवायी चराएभा      ३० अॊक २ अॊक 

(घ) स्वीकृत एक्सेरबन्दा फढी तौरको  
गाडी चराएभा            - ३ अॊक 

(ङ) ओबयटेक गनि वा असङ्टयङ्ञऺत  
ठाउॉभा ओबयटेक गयेभा  ३० अॊक  ३ अॊक 

(च)    भूर सडक, जक्सन आउॉदा नयोकी  
सवायी चराएभा १५ अॊक  १ अॊक 

(छ) जेिा क्रङ्झसङ्गभा ऩैदर मारी सडक ऩाय  
गयेको अवस्थाभा सवायी नयोकी चराएभा     १० अॊक   १ अॊक 

(ज) रेन अनङ्टसाय सवायी नचराएभा वा     
सॊकेत नङ्छदई रेन ऩङ्चयवतिन गयेभा वा  
सवायी भोडेभा १० अॊक   १ अॊक 

(झ) सेन्टयको डवरराइन क्रस  
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गयी सवायी चराएभा      १५ अॊक    १ अॊक 

(ञ)  पङ्ट टऩाथभा सवायी चराएभा    ३० अॊक   २ अॊक 

(ट)  जक्सनभा ट्राङ्जपक ङ्झसग्नर ऩारना नगयेभा १५ अॊक    १ अॊक 

(ठ)  ट्राङ्जपक कन्ट्रोर ङ्झडबाइस नोक्सान गने  

 वा सो ङ्झडबाइसभा व्माऩाङ्चयक ङ्जवऻाऩन  
टास्नेराई १५ अॊक - 

(ड)  याङ्झत फत्ती नफारी सवायी चराएभा  २० अॊक   २ अॊक 

(ढ)  साविजङ्झनक सवायीभा मारीराई खतया  
हङ्टने गयी साभान ढङ्टवानी गयेभा २५ अॊक   २ अॊक 

(ण)  एकतपी सडकभा अऩोङ्ञजट ङ्झडयेक्सनभा  
गाडी चराएभा     १५ अॊक   १ अॊक 

(त)  स्वीकृतबन्दा फढी मारी एवॊ साभान  
ढङ्टवानी गयेभा     २० अॊक १ अॊक 

(थ)  प्रङ्ञशऺण अवङ्झधभा अको व्मङ्ञि  
साथभा याखी दङ्टई ऩाॊग्र ेसावायी चराएभा  १० अॊक  १ अॊक 

(द)  स्वीकृतबन्दा फढी मारी याखी दङ्टई ऩाॊग्र े
सवायी चराएभा     १५ अॊक  १ अॊक 

(ध)  ङ्झसट फेल्ट वा हेरभेट नरगाई  
सवायी चराएभा     १० अॊक  १ अॊक 

(न)  ट्राङ्जपक इसाया उल्रॊघन गयेभा  १५ अॊक  १ अॊक 

(ऩ)  ट्राङ्जपक प्रहयीरे योक्नबन्दा नभानी  
सवायी चराएभा    १० अॊक १ अॊक 

(प)  गैयकानूनी काभभा सवायी प्रमोग गयेकोभा २५ अॊक   ३ अॊक 
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(फ)  प्रङ्ञशऺण अवङ्झधभा तोङ्जकएको ङ्जकङ्झसभबन्दा  
अको सवायी चराएभा २५ अॊक   १ अॊक 

(ब)  तोङ्जकएको ङ्झफसौनीबन्दा पयक ठाउॉभा योकी  
मारी ओयारे वा चढाएभा   २० अॊक  १ अॊक 

(भ)  योड ऩयङ्झभट देखाउन नसकेभा    १५ अॊक - 

(म)  मारीराई ङ्जटकट नङ्छदएभा    १० अॊक - 

(य)  चङ्झरयहेको सवायीभा मारी चढाउन ेवा  
ओयाल्न ेकाभ गयेभा २० अॊक   १ अॊक 

(र)  दङ्टघिटना ऩङ्झछ ऩारना गनङ्टि ऩने कतिव्म  
ऩारना नगयेभा  २५ अॊक  २ अॊक 

(व)  ऩाङ्जकि ङ ङ्झनषधे बएको ठाउॉभा ऩाङ्जकि ङ  
गयेको वा अरु गाडीराई आवागभनभा फाधा  
ऩङ्टग्न ेगयी ऩाङ्जकि ङ गयेभा   २० अॊक  १ अॊक 

(श)  जेिा क्रङ्झसङ्ग वा ङ्झनधािङ्चयत स्थानफाट भागि  
नकाटेय अन्म ठाउॉफाट सवायी भागि काट्ने  
ऩैदर मारीराई              १० अॊक य प्रहयीफाट प्रङ्ञशऺण ङ्छदन े

(ष)  ट्राङ्जपक ङ्झसग्नर एवॊ ट्राङ्जपक इसाया नभानी सडकभा ङ्जहड्ने ऩैदर 
मारीराई                    ८ अॊक य प्रहयीफाट प्रङ्ञशऺण ङ्छदने 

(स)   सडकभा पोहोय पाल्नेराई  १० अॊक - 

(ह)  सडक ङ्झसभाङ्झबर अनङ्टभङ्झत ङ्जवना कङ्ट नै  
ङ्जकङ्झसभको सूचना वा स्ट्रकचय  
खडा गनेराई २० अॊक  -   

(ऺ)  अनङ्टभङ्झत ङ्जवना एक्सेस योड प्राइबेट  
डे्रन याख्नरेाई ५० अॊक - 
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(र)  चङ्झरयहेको गाडीभा झङ्टङ्ञन्डन ेवा चढ्ने  
वा ओरिन ेमारी य गाडी सभातेय साइकर  
चढ्न ेव्मङ्ञिराई              १० अॊक य प्रहयीफाट प्रङ्ञशऺण ङ्छदन े

(ऻ)  चोयीको गाडी चराएभा वा जफयजस्ती  
धम्काएय गाडी कन्ट्रोरभा ङ्झरई चराएभा ५०० अॊक ५ अॊक  

(क१)  सवायी धनीको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना सवायी  
चराएभा १०० अॊक ३ अॊक 

(क२)  सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर साथभा नङ्झरई  
सवायी चराएभा २० अॊक १ अॊक 

(क३)  तोङ्जकएको उभेयबन्दा कभ वा फढीकारे  

     सवायी चराएभा २० अॊक १ अॊक 

(क४)  सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झनरम्फन बएको  
फेराभा सवायी चराएभा १०० अॊक २ अॊक
  २ अॊक 

(क५)  दताि नबएको सवायी चराएभा १५० अॊक  ३ अॊक 

(क६)  अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे भागेको  
आवश्मक ङ्झरङ्ञखत ऩेश नगयेभा  ५० अॊक - 

(क७)  ट्ाक्सीरे ङ्झभटयभा देखाएकोबन्दा  
फढी बाडा ङ्झरएभा वा ङ्झभटयभा  
जान नभानेभा   १५० अॊक  २ अॊक 

(क८)  एम्फङ्टरेन्स, वारुण मन्र जस्ता  
आऩतकारीन प्रकृङ्झतका सवायीराई  
साइड नङ्छदने सवायी चारकराई १० अॊक  १अॊक 

 (क९) सवायी चराउॉदा भोफाईर, एअयपोन वा  
दङ्टवै प्रमोग गनेराई २० अॊक  १अॊक 
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(क१०) सवायी साधनभा चारक, ऩङ्चयचारकरे  
अङ्ञस्रर व्मवहाय प्रदशिन गयेभा २० अॊक - 

(क११) याङ्झत सवायी साधनरे एउटा भार फत्ती  
फारी सवायी चराएभा       १० अॊक - 

(क१२) फीच भागिभा गाडी ङ्झफग्रये सवायी आवागभनभा फाधा  
ऩङ्टर माउने २० अॊक    १ अॊक 

(क१३) सवायीरे ङ्झनमतफश अन्म सवायीको  
अगाङ्झड वा ऩछाङ्झडफाट फाधा ऩङ्टर माएभा २० अॊक -   

(क१४) भङ्जहराउऩय अबर व्मवहाय तथा  
गारी फेइज्जत गयी अऩभान गयेभा  २० अॊक    १ अॊक 

(क१५) सवायी धनीको नाभ य ठेगाना तथा  
चारकको ठेगाना ऩङ्चयवतिन बएको सात  
ङ्छदनङ्झबर अङ्झबरेखभा नसच्माएभा २० अॊक - 

(क१६) हनि ङ्झनषङे्झधत ठाउॉभा हनि फजाएभा १० अॊक - 

(क१७) छोटो, भध्मभ तथा राभो दूयीको    
साविजङ्झनक सवायीभा ङ्ञजङ्जऩएस नयाखेभा  ४० अॊक - 

(क१८) सवायी ङ्झनमभ उल्रङ्घन गयेका सवायी साधनराई सो स्थानफाट हटाउन 
ऩयेभा सोका राङ्झग राग्न ेखचि रागत अनङ्टसाय  

(क१९) सवायी ङ्झनमभ उल्रङ्घन वा सवायी साधन ङ्झनमन्रणभा ङ्झरई (ऩाङ्जकि ङ्ग शङ्टल्क 
सवायी प्रहयीरे ऩाङ्जकि ङ्गभा याख्नङ्ट ऩयेभा धनीरे ङ्झतनङ्टि ऩने रागत अनङ्टसाय) 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झत जयीवाना अॊक वाऩतको 
यकभ प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

स्ऩष्टीकयण्  

(क) "जङ्चयफाना अॊक" बङ्ङारे प्रदेश सयकायरे तोकेको प्रङ्झत 
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जङ्चयफाना अॊक फयाफयको यकभ बङ्ङे सम्झनङ्टऩछि 
(हारराई एक जङ्चयफाना अॊक वाऩत रु. ५० प्रस्ताव 
गङ्चयएको छ)। 

(ख) "ङ्झडभेङ्चयट अॊक" बङ्ङारे सवायी चारकराई हङ्टने थऩ 
सजामको अॊक सम्झनङ्ट ऩछि, जङ्टन अॊक ङ्झनङ्ञश्चत ङ्झसभाभा 
ऩङ्टगेऩङ्झछ चारकको अनङ्टभङ्झत ऩर ङ्झनरम्वन वा खायेज 
गने आधाय फङ्ङेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा 
ङ्झनजरे अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गयेको अङ्झधकायी वा प्रहयीरे गयेको 
जङ्चयफानाको यकभ तत्कार फङ्टझाउन नसक्नेराई चौफीस घण्टाङ्झबर त्मस्तो 
यकभ सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामािरम वा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ 
फङ्टझाउन ऩूजॉ ङ्छदनेछ।  

(४) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कसैरे उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञखत कसूय गदािको फखत ङ्झनजराई सजाम 
गनि अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गयेको 
अङ्झधकायी वा घट्नास्थरभा यहेको कङ्ट नै प्रहयीरे त्मस्तो कसूय गनेराई 
ङ्झनजरे गयेको कसूय खङ्टराई सो फाऩत ङ्झनजराई हङ्टने जयीवानाको यकभ 
चौफीस घण्टाङ्झबर सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामािरमभा फङ्टझाउन ऩूजॉ ङ्छदनेछ।  

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोङ्ञजभको ऩूजॉ ङ्छदॉदा त्मस्तो 
ऩूजॉको नक्कर प्रङ्झतभा सो ऩूजॉ फङ्टझ्नेको सही सभेत गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(६) उऩदपा (३) वा (४) भा रेङ्ञखएको सभमसम्भ ऩङ्झन 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा सम्फङ्ञन्धत प्रहयी कामािरम सभऺ त्मस्तो 
जयीवानाको यकभ नफङ्टझाउनेराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे एकहजाय 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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रूऩैमाॉसम्भ जयीफाना गयी त्मस्तो व्मङ्ञि चारक बए चारक अनङ्टभङ्झतऩर, 
सवायी धनी वा व्मवस्थाऩक बए सवायीको भागि इजाजतऩर वा ङ्झनजहरूरे 
मातामात सेवा सञ्चारन गनि प्राप्त अनङ्टभङ्झतऩर फढीभा एक भङ्जहनासम्भको 
राङ्झग ङ्झनरम्फन गनि सक्नेछ।                                          

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झनरम्फन गङ्चयएको अवङ्झधसम्भ ऩङ्झन 
जङ्चयफाना नफङ्टझाएभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो चारक 
अनङ्टभङ्झतऩर, भागि इजाजतऩर वा मातामात सेवा सञ्चारन गनि प्राप्त 
अनङ्टभङ्झतऩर खायेज गनि सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- १२ 
प्रदेश साविजङ्झनक मातामात सञ्चारन 

200. प्रदेश साविजङ्झनक मातामात: (१) साविजङ्झनक मातामातको ऺेरराई भूरत् 
सयकायको दाङ्जमत्वका रुऩभा ङ्झरॉदै प्रदेश सयकायरे नागङ्चयकराई सयर, 
सङ्टरब य सङ्टङ्जवधामङ्टि साविजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सेवाको राङ्झग प्रदेशरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रदेशङ्झबर सङ्टयङ्ञऺत, गङ्टणस्तयीम एवॊ आधङ्टङ्झनक य ठूरा 
साविजङ्झनक सवायी साधन सञ्चारन गने व्मवस्था गनेछ। 

(३) भन्रारमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सेवाको सञ्चारन 
सयकायी, साझेदायी, साविजङ्झनक सहकायी य ङ्झनजी एवॊ सॊमङ्टि रगानीभा 
गने व्मवस्था ङ्झभराउनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयने साविजङ्झनक 
मातामातभा वातावयण भैरी तथा ङ्जवद्यङ्टतीम सवायीराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

(५) प्रदेशस्तयभा सयकायी फस कम्ऩनी दताि गयी सोही कम्ऩनी 
भापि त प्रदेश सयकायरे साविजङ्झनक मातामात सञ्चारनभा ल्माउन 
सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सवायीराई प्रदेश सयकायरे 
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तोके फभोङ्ञजभ छङ्टट एवॊ सहङ्टङ्झरमत प्रदान गने सम्वन्धभा आवश्मक 
व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ। 

(७) साविजङ्झनक मातामात सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- १३ 
ङ्जवङ्जवध 

201. हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर माउन नहङ्टन:े कसैरे सवायीभा यहेका चारक, ऩङ्चयचारक, 
सङ्टयऺाकभॉ, सवायीका अन्म कभिचायी वा मारीराई ङ्जऩट्ने, सवायी योक्ने, 
सवायी तोडपोड गने वा अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे त्मस्तो सवायी वा सवायीभा 
यहेका भाङ्झनस वा भारसाभानराई कङ्ट नै हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर माउन ेकाभ गनि, 
गयाउन हङ्टॉदैन।  

202. सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ङ्झतनङ्टि ऩने: कङ्ट नै चारकरे राऩयवाही गयी वा 
फदङ्झनमतऩूविक मो ऐन वा मस ऐन अन्तगितको ङ्झनमभ वा आदेशको 
उल्रङ्घन गयेकोभा फाहेक अन्म अवस्थाभा मस ऐन फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
चारकरे ङ्झतनङ्टि ऩने जङ्चयफाना, घा खचि, कृमा खचि वा ऺङ्झतऩूङ्झतिको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकरे ङ्झतयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

203. ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदनङ्ट ऩने: दङ्टई सवायी साधन जङ्टध्दा हङ्टन गएको ऺङ्झत वाऩत 
ट्राङ्जपक ङ्झनमभ उल्रॊघन गने ऩऺरे अको ऩऺराई दपा १९७ फभोङ्ञजभ 
ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

204. सजाम नहङ्टने्  दपा १९५ य १९६ भा रेङ्ञखएको अवस्थाभा फाहेक अन्म 
अवस्थाभा चारकको काफू फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतफाट दङ्टघिटना बई कङ्ट नै हाङ्झन 
नोक्सानी ऩङ्टग्न गएको यहेछ बने त्मस्तो सवायी चराउने चारकराई कङ्ट नै 
सजाम हङ्टने छैन।  

205. प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ढङ्गफाट मातामात सेवा सञ्चारन गने: मस ऐनभा अन्मर 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन स्वच्छ प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ढङ्गफाट 
मातामात व्मवसामको ङ्जवकास गनिको राङ्झग साविजङ्झनक सवायीराई 
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चक्रप्रणारी वा मस्तै अन्म ङ्झनमन्रणात्भक प्रणारी अन्तगित मातामात सेवा 
सञ्चारन गने गयी इजाजतऩर प्रदान गङ्चयने छैन। 

206. कम्ऩनीभा दताि गनङ्टिऩने: (१) साविजङ्झनक मातामातका सवायी साधनहरु 
मस ऐन य प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कम्ऩनीभा दताि गयेय भार सञ्चारन 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) दपा (१) सम्फन्धी भाऩदण्ड रगामत अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

207.  सङ्टख्खा फन्दयगाह सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै स्थानभा 
सङ्टख्खा फन्दयगाह ङ्झनभािण य सञ्चारन गनि सक्नेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्टख्खा फन्दयगाह ङ्झनभािण तथा 
सञ्चारनभा सयकायी, साविजङ्झनक सहकायी एवॊ सॊमङ्टि रगानीभा गने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

   (३) मस सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।   

208. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े प्रदेश सयकाय वा भन्रारमरे मातामात व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत, अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी एवॊ मातामात व्मवसामीहरुराई मातामात 
व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 
मसयी ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टि ङ्झनजहरुको कतिव्म हङ्टनेछ। 

209. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: मस ऐन फभोङ्ञजभ भन्रारमरे वा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे आपूराई प्राप्त अङ्झधकायहरुभध्मे आवश्मकतानङ्टसाय कङ्ट नै वा 
सफै अङ्झधकाय कङ्ट नै सङ्झभङ्झत, अङ्झधकायी, मातामात ङ्झनयीऺक वा प्रहयीराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

210. ऩङ्टनयावेदन् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी, प्रहयी वा 
मातामात ङ्झनयीऺकरे गयेको ङ्झनणिम वा सजामको आदेश उऩय भन्रारम 
सभऺ ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ।  

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ भन्रारमरे गयेको ङ्झनणिम वा आदेश 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन दपा १९४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
गयेको ङ्झनणिम तथा आदेशउऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारत सभऺ 
ऩङ्टनयावेदन राग्नेछ। 

(४) उऩदपा (1), (2) य (3) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन ङ्छदनङ्ट ऩये 
भकाि ऩने ऩऺरे सङ्टरु ङ्झनणिम वा आदेशको सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैँतीस 
ङ्छदनङ्झबर ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

211. ...........  

212. सहमोग ऩङ्टर माउनङ्ट ऩने: मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ वा 
जायी गङ्चयएको कङ्ट नै आदेश कामािन्वमन गने सन्दबिभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे वा मातामात ङ्झनयीऺकरे कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको सहमोग भागेभा 
ङ्झनजहरूराई त्मस्तो सहमोग ऩङ्टर माउने कतिव्म प्रहयी रगामत सम्फङ्ञन्धत 
सफैको हङ्टनेछ।  

213. अन्म सवायी साधनको चारकरे मस ऐनको ऩारना गनङ्टि ऩने: मस ऐन 
फभोङ्ञजभ दताि गनङ्टि नऩने वा चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्झरन नऩने खारका 
सवायीको रुऩभा प्रमोग हङ्टने साइकर, ङ्चयक्सा, ठेरा, जस्ता साधनहरु 
चराउॊदा दपा १३६ य मो ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ वा जायी गङ्चयएको 
आदेशद्वाया ङ्झनधािङ्चयत ट्राङ्जपक सॊकेतको ऩारना गनङ्टि ऩछि। 

214. असर ङ्झनमतरे गयेको काभको फचाउ: अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा ङ्झनजरे 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गयेको सङ्झभङ्झत, अङ्झधकायी, मातामात ङ्झनयीऺक, प्रहयी 
कभिचायी वा सम्फङ्ञन्धत कङ्ट नै कभिचायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो कतिव्म 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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ऩारन गदाि असर ङ्झनमतरे गयेको काभ कायफाहीभा ङ्झनज व्मङ्ञिगत 
रूऩभा जवापदेही हङ्टने छैन।  

215. ङ्जवशेष अङ्झधकाय: मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कङ्ट नै सवायीको सम्फन्धभा मस ऐनको कङ्ट नै व्मवस्था तोङ्जकएको अवङ्झधसम्भ 
रागू नहङ्टने गयी प्रदेश सयकायरे छङ्टट ङ्छदन सक्नछे।  

216. सयकाय वादी हङ्टन:े (१) .............. 

(२)........ दपा १९४ को उऩदपा (१) अन्तगित सजाम हङ्टन े
भङ्टद्दाभा प्रदेश सयकाय वादी हङ्टनेछ य त्मस्तो भङ्टद्दा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे 
अनङ्टसन्धान य तहङ्जककात गयी दामय गनेछ। 

217. दङ्टघिटनाको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने: प्रहयीरे जङ्टनसङ्टकै दङ्टघिटनाको त ङ्टरुन्त स्वीकृत 
ढाॉचाभा पभि बयी इन्टयनेट प्रङ्जवङ्झध प्रमोग गयी सम्फङ्झधत प्रहयी य 
मातामात कामािरमभा ऩठाउनङ्ट ऩछि य मसको सहजीकयणका राङ्झग 
भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।   

218. ऩङ्चयचमऩरको व्मवस्था गनङ्टि ऩने: साविजङ्झनक मातामातराई व्मवङ्ञस्थत गनि 
सम्फङ्ञन्धत मातामात व्मवसामीरे आफ्ना कभिचायी तथा भजदङ्टयहरुको 
राङ्झग ऩङ्चयचमऩर उऩरब्ध गयाई ङ्झनजहरुराई भन्रारमरे तोके 
फभोङ्ञजभको ऩोशाकको व्मवस्था गनङ्टि ऩयन्ेछ। 

219. फाधा अडकाउ पङ्ट काउन े अङ्झधकाय: मस ऐनको कामािन्वमन गदाि कङ्ट नै 
फाधा अडकाउ ऩयेभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत 
गयी आदेश जायी गयी त्मस्तो फाधा अडकाउ हटाउन सक्नेछ।  

220. अनङ्टसूचीभा हेयपेय गनि सक्न:े प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा सूचना 
प्रकाङ्ञशत गयी अनङ्टसूचीभा आवश्मक हेयपेय गनि सक्नेछ।  

221. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय: मस ऐनको  कामािन्वमनको राङ्झग प्रदेश 
सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया ङ्ञझङ्जकएको। 
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२२२. कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने्  (1) प्रदेश सयकायरे 
मस ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभको अधनीभा यही 
आवश्मक कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ फनेको कामिङ्जवङ्झध,  ङ्झनदेङ्ञशका तथा 
भाऩदण्ड प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया थऩ। 



 

95 
 

अनङ्टसूची- १ 
 (दपा ३, ४, ५, ६, ७, ८ य ९ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सवायीको वगॉकयण 

(क)  ठूरा सवायी:- फस (२६ ङ्झसट ऺभताबन्दा भाङ्झथ) डवर फस,डेकय फस, 
ट्ररी फस, इरेङ्ञक्ट्रक फस, ट्रक, ट्ाङकय, टीपय, रयी, ट्राङ्ञन्जट ङ्झभक्सय, 
ङ्झनभािण उऩकयण आङ्छद।                                     

(ख)  भझौरा सवायी:- ङ्झभनी फस (१५ देङ्ञख २५ ङ्झसट ऺभताको), ङ्झभङ्झनट्रक, 
ङ्झभनी ट्ाक्टय, ङ्झभनी ङ्जटपय आङ्छद। 

(ग)  सानो सवायी:- भाइक्रो, काय, ट्ाक्सी, जीऩ, भ्मान, ङ्जऩकऩ, टेम्ऩो, टे्ररय 
    स्ऩष्टीकयण् "टे्ररय" बङ्ङारे माङ्ञन्रक शाङ्झतफाट चल्ने सवायीफाट तानेय 

रङ्झगने गयी फनाइएको सवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 
(घ)  दङ्टइ ऩाॊग्र ेसवायी् भोटयसाइकर, भोऩेड, स्कङ्ट टय, व्माट्रीफाट सञ्चारन हङ्टन ेदङ्टई 

ऩाॊग्र ेसवायी 
स्ऩङ्जष्टकयण् 

(१)  "भोटयसाइकर" बङ्ङारे दङ्टई ऩाॊग्र ेप्रोऩेर इङ्ञन्जन ङ्जपट बएको 
सवायी सम्झनङ्ट ऩछि।  

(२)  "भोऩेड बङ्ङारे" दङ्टइ ऩाॊग्र ेआन्तङ्चयक कम्फसन इङ्ञन्जन ङ्जपट 
बएको, ऩचास सीसीबन्दा कभ ऩावय बएको सवायी सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(३)  "ब्माट्रीफाट सञ्चारन हङ्टने दङ्टई ऩाॊग्र ेसवायी" बङ्ङारे ३५१ वाट 
बन्दा भाङ्झथको ऺभता य ३० ङ्जक.ङ्झभ. प्रङ्झत घण्टा बन्दा फङ्जढ 
गङ्झत बएको सवायी सम्झनङ्ट ऩछि य मो बन्दा कभ ऺभता य 
गङ्झत बएकोराई ङ्जवद्यङ्टतीम साइकर बङ्ङे सम्झनङ्ट ऩछि।  

(ङ)  ङ्झनभािण उऩकयण सम्फन्धी सवायी् स्काबेटय, व्माकहो, ड्रोजय, फङ्टरडोजय, 
रोडय, बाइिेटोयी, कम्प्माक्ट्रय, न्मूम्माङ्जटक टामय कम्प्माक्टय, योरय, 
हायबेस्टय, स्क्राऩय, भाइङ्झनङ ट्रक, डम्पय, ग्रडेय, अस्पाल्ट ऩेबय, भोफाइर 
क्रसय, अस्पाल्ट ङ्झडङ्जष्ट्रव्मङ्टटय, कॊ ङ्जक्रट ब्माचप्रान्ट, ट्रक के्रन, पोकि ङ्झरफ्ट, 
ङ्ञस्ट्रट सङ्टइऩय आङ्छद। 

(च)  स्ऩेशर सवायी् फारूण मन्र, एम्फङ्टरेन्स, आभिडि सवायी (फङ्टरेटप्र ङ्टप) आङ्छद।  
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(छ)  अपयोड सवायी् पोयहङ्टइर ड्राइब (जीऩ ङ्जऩकअऩ आङ्छद) 

स्ऩष्टीकयण् 
(१)  "योड ट्ाक्टय" बङ्ङारे माङ्ञन्रक शाङ्ञिफाट चल्न े टे्ररय एॊव 

ङ्जवङ्झग्रएको सवायी ताङ्ङ फनाइएको साधन सम्झनङ्ट ऩछि। 
(२)  "कृङ्जष ट्ाक्टय" बङ्ङारे माङ्ञन्रक शङ्ञिफाट चल्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ कृङ्जष 

सम्फन्धी काभ गने एॊव कृङ्जष साभग्री ओसाने सवायी सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(३)  "ऩावय टे्ररय" बङ्ङारे कृङ्जषको राङ्झग फनाइएको दङ्टइ ऩाॊग्र े
सवायी, टे्ररय जोड्दा साभान ऩङ्झन ढङ्टवानी गने, फढीभा २४ 
ङ्जक.ङ्झभ. प्रङ्झत घण्टा गङ्टड्न सक्न ेसवायी सम्झनङ्ट ऩछि। 
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अनङ्टसूची- २ 
(ऩङ्चयच्छेद- २ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
सवायीको इम्फोस्ड नम्फय प्रेट 

(क)  व्मावसाङ्जमक सवायीसॉग सम्फङ्ञन्धत कारो प्रेटभा सेतो अऺय य अॊकभा हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ। 

(ख)  ऩमिटक सवायी:- हङ्चयमो प्रेटभा सेतो अऺय य अॊकभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
(ग)  गैय व्मवसाङ्जमक सवायी दतािसॉग सम्फङ्ञन्धत यातो प्रेटभा सेतो अऺय य 

अॊकभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।                           
(घ)  सयकायी सवायी:- सेतो प्रेटभा यातो अऺय य अॊकभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 
(ङ)  सयकायी स्वाङ्झभत्व बएको सॊगङ्छठत सॊस्था वा सॊस्थानको सवायी:- ऩहेंरो 

प्रेटभा ङ्झनरो अऺय य अॊकभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।                                                           
(च) कूटनीङ्झतक सवायी:- ङ्झनरो प्रेटभा सेतो अऺय य अॊकभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

  
 
 
 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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अनङ्टसूची- ३ 
(दपा २१ सॉग सम्फङ्ञन्धत)                                                  

 सवायी दताि प्रभाणऩरको ढाॉचा 
प्रदेश सयकाय 

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
मातामात व्मवस्था कामािरम 

सवायी दताि नॊ.:- 
सवायीको ङ्जकङ्झसभ:- 
दताि ङ्झभङ्झत:- 
सवायी धनीको नाभ, थय:- 
वतन:- 
 
सवायी धनीको हस्ताऺय:-         अङ्झधकृतको सङ्जह:-...............  
   
दताि गने अङ्झधकायीको,- 
हस्ताऺय:-  
ङ्झभङ्झत:-    
नाभसायी बएको ङ्झभङ्झत.......  
 
 
                             
सवायी धनीको नाभ, थय, वतन:-............................................                   

नाभसायी गने अङ्झधकायीको                                
हस्ताऺय्- 

प्रभाणऩरको नवीकयण 
नवीकयण गयेको 

ङ्झभङ्झत 
नवीकयण म्माद ऩङ्टग्ने 

ङ्झभङ्झत 
नवीकयण गने अङ्झधकायीको 

सही 
   

सवायी 
धनीको 
पोटो 

सवायी 
धनीको 
पोटो 
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सवायीको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण:- 
१.  कम्ऩनीको नाभ:-                                                          
२.  सवायीको भोडेर (सार):-                                                  
३.  ङ्झसङ्झरण्डय सॊख्मा:-                                                        
४.  हषि ऩावय/सी.सी.:-                                                   
५.  चेङ्झसस नम्फय:-                                                          
६.  इङ्ञन्जन नम्फय:-                                                           
७.  सवायीको यङ्ग:-                                                             
८.  सीट ऺभता (चारक सङ्जहत):-                                               
९.  वजन:-                                                                
१०.  ऩेट्रोर/ङ्झडजेर:-                                                         
११.  येङ्झडमो, क्मासेट प्रेमय, टेङ्झरपोन आङ्छद छ छैन:-                             
१२.  कङ्ट न कम्ऩनी वा भाङ्झनसफाट खङ्चयद गयेको हो सो कम्ऩनी वा भाङ्झनसको 

नाभ:-                
१३.  प्रमोग:-                                                              
१४. चराउन ेऺेर:-                                                         
१५.  बन्साय प्रभाण:- 

सवायी जाॉचेको 
सवायी जाॉचेको 
ङ्झभङ्झत 

नवीकयणको म्माद ऩङ्टग्ने 
ङ्झभङ्झत 

जाच्ने अङ्झधकायीको 
सही  

कैङ्जपमत 
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नाभसायी 

ठेगाना:-  
सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकको दस्तखत:-  
सवायीको ङ्जकङ्झसभ:- 
ऺभता:- ...................         सवायी नम्फय:- ...................      
चेङ्झसस नम्फय:- ...................    इङ्ञन्जन नम्फय:- ----------  
 
ङ्झभङ्झत...................... को  ङ्झनवेदन य ङ्झभङ्झत............................को दतािको 
प्रभाणऩर अनङ्टसाय श्री .......................... को नाभफाट ............. फस्ने श्री 
..................... को नाउॉभा नाभसायी गङ्चयएको छ। 

                         
अङ्झधकायीको दस्तखत:- 
ङ्झभङ्झत:- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
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अनङ्टसूची- ४ 
(दपा २६ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश  

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
-----मातामात व्मवस्था कामािरम 

ऩरसॊख्मा:-                               
     ङ्झभङ्झत:- 
चरानी नॊ.:..........  शाखा............                                           
प्राप्त ऩर सॊख्मा य ङ्झभङ्झत:- 

 
ङ्जवषम:- अस्थामी नम्फय। 

श्री..................... 
 
उऩमङ्टिि सम्फन्धभा व्मङ्ञि/पभि/कम्ऩनीरे मस कामािरमभा 
ङ्झभङ्झत..............................भा ङ्छदएको ङ्झनवेदन य सो साथ सॊरग्न प्रभाणहरुको 
आधायभा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ ङ्जववयण बएको सवायी राई तोङ्जकएको अवङ्झधसम्भको 
ङ्झनङ्झभत्त अस्थामी नम्फय ङ्छदइएको छ। 
१. सवायी धनीको नाभ, थय, वतन:- 
२. ङ्छदइएको अस्थामी नम्फय:- 
३. अस्थामी नम्फयको अवङ्झध:- 
४. बन्सायको प्रभाण:- 
५. सवायी ङ्झनभािता:- 
६. सवायीको ङ्जकङ्झसभ:-  
७. ङ्झसङ्झरण्डय सॊख्मा:- 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 



 

102 
 

८. हसि ऩावय/सी.सी.:- 
९. चेङ्झसस नम्फय:- 
१०. इङ्ञन्जन नम्फय:- 
११. सवायीको यङ्ग:- 
१२. सीट ऺभता  (चारक सङ्जहत):-  
१३. वजन:- 
१४. ऩेट्रोर/ङ्झडजेर:- 
१५. सवायीको ऩङ्टयानो प्रेट नम्फय:-                                                       
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अनङ्टसूची- ५ 
(दपा ५४ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश  

Provincial Government 
Bagamati Province  

सवायी चारक अनङ्टभङ्झतऩर 
Driving Licence 

                                
नम्फय:-                                                                   
Number:- 
नाभ:-                                                                         
Name:-   
जायी ङ्झभङ्झत:-      म्माद सभाप्त ङ्झभङ्झत:- 
Date of Issue:-     Date of Expiry:-   
ना.प्र. नॊ.:-     यि सभूह:- 
Citizenship Number   Blood Group 
फङ्टवा/आभा/ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ:-                                             
Father/Mother/Husband/Wife:-   
ठेगाना:-                                                                    
Address:-   
तऩाईराई ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको सवायीहरुको चारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइएको छ:         
The Holder of this Licence is authorized to drive the following vehicles. 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 

क. 
A 

भोटय साइकर, स्कङ्ट टय, भोऩेड 
Motor Cycle, Scooter, Moped 

च. 
F 

ङ्झभनी फस, ङ्झभनी ट्रक 
Mini Bus, Mini Truck 

ख 
B 

काय, जीऩ, डेङ्झरबयी भ्मान 
Car, Jeep, Delivery Van 

छ 
G 

ट्रक, फस, रहयी 
Truck, Bus, Lorry 

पोटो 

Photograph 
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जायी गने अङ्झधकायी           सवायी चारकको दस्तखत                 
Issued by:            Licence Holder Signature                                             
     

कायफाही  Offences 
 
 
 
 
 
 
 

ग 
C 

टेम्ऩो, अटोङ्चयक्सा 
Tempo, Auto Rikshaw 

ज 
H 

योडयोरय, डोजय 
Road Roller, Dozer 

घ 
D 

ऩावय ङ्जटरय 
Powertillar 

झ 
I  

के्रन, दम्कर, रोडय 
Crane, Fire Brigade, 
Loader 

ङ 
E 

ट्रमाक्टय 
Tractor 

ञ 
J 

अन्म 
Other 
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अनङ्टसूची- ६ 
 ( दपा ७२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश     

    बैङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम   
--------------कामािरम                                                                           

सवायी ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर 
अ. ऩर. नॊ. 
जायी ङ्झभङ्झत म्माद सभाप्त ङ्झभङ्झत 
  

नाभ:-                          
ना.प्र.ऩ. नॊ.:-                                                               
फङ्टवा/आभा/ऩङ्झत/ऩत्नीको नाभ:-                                                       
ठेगाना: 
तऩाईराई ङ्झनम्न फभोङ्ञजभको सवायीहरुको ऩङ्चयचारक अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइएको छ:-           
(क) फस                                                                                                           
(ख) ङ्झभनीफस                                 
(ग) ट्रक   
 (घ) अन्म                                
ऩासऩोटि नॊ.:- 
यगत सभूह:- 
सवायी ऩङ्चयचारकको सही:-          

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 

 

पोटो 

पोटो 

Photograph 
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अनङ्टसूची- ७ 
(दपा ८६ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

भागि इजाजतको ढाॉचा 
प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश  

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
मातामात व्मवस्था कामािरम 

इजाजत ङ्छदने अङ्झधकायीको 
नाभ:- 
दजाि:- 
दस्तखत:- 
ङ्झभङ्झत:- 
चेङ्झसस नम्फय:- 
इङ्ञन्जन नम्फय:- 
भोडेर:- 
सवायी ङ्झनभािण गने कम्ऩनी वा सॊस्थानको नाभ य ठेगाना:- 
फडी तमाय गने कायखानाको नाभ ठेगाना:- 
इजाजत ऩर नॊ.:- 
सवायीको ङ्जकङ्झसभ:- 
सवायी धनी वा व्मवस्थाऩकको नाभ:- 

इजाजतऩर ऩाएको 
ऺेर (भागि) 

वहार अवङ्झध इजाजतऩर ङ्छदने वा नवीकयण गने 
अङ्झधकायीको दस्तखत य ङ्झभङ्झत 

   

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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अनङ्टसूची- ८ 
                          (दपा १०७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

 मातामात सेवा सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झतऩरको ढाॉचा 
प्रदेश सयकाय 
फागभती प्रदेश  

बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकास भन्रारम 
--------कामािरम 

दताि नॊ:-  
दताि ङ्झभङ्झत:- 
     प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ को दपा १०७ अनङ्टसाय 
देहामको सेवा सञ्चारन गनि मो अनङ्टभङ्झतऩर ङ्छदइएको छ। 
(१) व्मङ्ञि/पभि/कम्ऩनीको नाभ:- 
(२) ठेगाना्- 
(३) कायोवायको भङ्टख्म स्थान्- 
(४) सञ्चारन गने सेवाको ङ्जकङ्झसभ्- 
(५) धनी/साझेदाय/सञ्चारक/(भङ्टख्म व्मङ्ञि) को नाभ, थय य दजाि्- 
(६) ठेगाना्- 
     .....................               ....................... 
   भङ्टख्म व्मङ्ञिको सही               कामािरम प्रभङ्टख 

  

 
 

 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन,२०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया थऩ। 
 ऩङ्जहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 

 

पोटो 


