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संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. 2२ 

प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

 प्रस्तावनााः सविसाधारण नागररकलाई सरल एवं सलुभ ढङ्गबाट यातायात 
सहुवधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सदुृढ, सक्षम तथा 
प्रभावकारी बनाउन, सवारी दरु्िटनाको रोकथाम गनि, दरु्िटनाबाट पीमडत 
पक्षलाई क्षमतपूमति ददलाउन, बीमा व्यवस्था गनि तथा सवारी साधन 
करको रकम असलु उपर गने कायि प्रणालीलाई व्यवस्स्थत गने 
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेद- १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सवारी तथा 
यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५" रहेको छ।   

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्भ हनेुछ।  

2. पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,-  
(क)  "अमधकार प्राप्त अमधकारी" भन्नाले यातायात 

व्यवस्था कायािलय सवारी, यातायात व्यवस्था 
कायािलय सवारी चालक अनमुमतपर, यातायात 
व्यवस्था सेवा कायािलय र यस ऐन अन्तगितका 
अन्य कायािलयका प्रमखु सम्झन ुपछि। 

(क१.) "कायािलय" भन्नाले यातायात व्यवस्था कायािलय 
सवारी, यातायात व्यवस्था कायािलय सवारी चालक 
अनमुमतपर, यातायात व्यवस्था सेवा कायािलय 
सम्झन ु पछि र सो शब्दले यस ऐन अन्तगितका 
अन्य कायािलय समेतलाई जनाउँछ। 

(ख)  "कर" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोस्जमको सवारी 
साधन कर सम्झन ुपछि।  

(ग)  "करदाता" भन्नाले यो ऐन वा प्रचमलत कानून 
बमोस्जम कर मतनुि पने कतिव्य भएको व्यस्ि 
सम्झन ुपछि।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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(र्)  "कर अमधकृत" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनको लामग 
नेपाल सरकारले मनयिु गरेको कर अमधकृत, 
प्रमखु कर अमधकृत वा यो ऐन बमोस्जम कर 
अमधकृतको अमधकार प्रयोग गनि पाउने गरी प्रदेश 
सरकारले मनयिु गरेको अन्य कुनै अमधकृत 
सम्झन ुपछि।  

(ङ) "कर मनदेशक" भन्नाले मन्रालयले तोकेको 
अमधकार प्राप्त अमधकारी वा मनदेशक सम्झन ुपछि। 

(च)  "कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारी" भन्नाले दफा १६ 
बमोस्जमको सवारी सम्झन ुपछि। 

(छ)  "गैर व्यवसाहयक सवारी" भन्नाले दफा १३ 
बमोस्जमको सवारी सम्झन ुपछि। 

(ज)  "चालक अनमुमतपर" भन्नाले दफा ५४ बमोस्जम 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले ददएको सवारी चालक 
अनमुमतपर सम्झन ुपछि। 

(झ)  "चालक" भन्नाले सवारी चालक अनमुमतपर प्राप्त 
व्यस्ि सम्झन ुपछि। 

(ञ)  "छोटो मागि" भन्नाले याराको लामग प्रस्थान गने 
स्थानबाट पच्चीस हकलोममटरदेस्ख एकसय 
हकलोममटरसम्मको दूरीको गन्तव्य स्थानसम्म पगु्ने 
मागि सम्झन ुपछि। 

(ट)  "जाँचपास" भन्नाले साविजमनक सवारीको यास्न्रक 
स्स्थमतको परीक्षण गरी ददइएको प्रमाणपर सम्झन ु
पछि। 
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(ठ)  "ट्राहफक सङ्केत" भन्नाले प्रहरी वा एक सवारी 
चालकले अको सवारीको चालकलाई ददएको 
सूचना, सङ्केत वा ईशारा सम्झन ुपछि र सो शब्दले 
सवारीको मनयन्रण वा मनदेशनका लामग मलस्खत वा 
साङ्केमतक रूपमा टाँसेको, राखेको वा जडान 
गररएको सूचना सङ्केत वा इशारा समेतलाई 
जनाउँछ।  

(ड)  "ठूला सवारी" भन्नाले दफा ३ बमोस्जमको सवारी 
सम्झन ुपछि। 

(ढ)  "तोहकएको" वा "तोहकए बमोस्जम" भन्नाले यो ऐन 
वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम वा प्रदेश 
राजपरमा सूचना प्रकास्शत गरी जारी गररएको 
सूस्चत आदेशमा तोहकएको वा तोहकए बमोस्जम 
सम्झन ुपछि। 

(ण)  "दतािको प्रमाणपर" भन्नाले दफा २१ बमोस्जम 
सवारी दताि गरी ददइएको सवारी दताि प्रमाणपर 
सम्झन ुपछि। 

(त) "पररचालक" भन्नाले दफा ७१ बमोस्जम पररचालक 
अनमुमतपर प्राप्त व्यस्ि सम्झन ुपछि र सो शब्दले 
त्यस्तो सवारीमा काम गने अन्य सहयोगीलाई समेत 
जनाउँछ। 

(थ)  "परीक्षा समममत" भन्नाले दफा १८८ बमोस्जम गदठत 
परीक्षा समममत सम्झन ुपछि। 

(द)  "पयिटक सवारी" भन्नाले दफा १२ बमोस्जमको 
सवारी सम्झन ुपछि। 
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(ध)  "पाहकि ङ्ग स्थल" भन्नाले सवारी राख्न मनधािरण गरेको 
स्थल सम्झन ुपछि। 

(न)  "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश लाई जनाउँछ। 

(प)  "प्रदूषण" भन्नाले सवारीबाट मनस्कने ध्वमन तथा 
धवुाँको प्रदूषण सम्झन ुपछि। 

(फ)  "प्रस्शक्षण केन्र" भन्नाले दफा १९१ बमोस्जम 
मन्रालयबाट मान्यता प्राप्त सवारी चालक प्रस्शक्षण 
केन्र सम्झन ुपछि। 

(ब)  "बस मबसौनी" भन्नाले यारी बाहक साविजमनक 
सवारीमा यारीलाई यारा गने प्रयोजनको लामग 
चढ्न र ओलिनको मनममत्त मनधािरण गररएको स्थल 
सम्झन ुपछि। 

(भ)  "बीमा" भन्नाले सवारी, यारी, मालसामान, चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी, सवारीमा काम गने अन्य 
कमिचारी तथा तेस्रो पक्षको सम्बन्धमा सवारी धनी 
वा व्यवस्थापकले गनुि पने बीमा सम्झन ुपछि र सो 
शब्दले तत्सम्बन्धमा गररने समग्र (कस्म्प्रहेस्न्सभ) 
बीमा समेतलाई जनाउँछ। 

(म)  "भाडा" भन्नाले साविजमनक सवारीले यातायात सेवा 
प्रदान गरे बापत मलने रकम वा शलु्क सम्झन ु
पछि।  

(य)  "मन्रालय" भन्नाले भौमतक पूवािधार हवकास 
मन्रालय सम्झन ुपछि।   

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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(र)  "मझौला सवारी" भन्नाले दफा ४ बमोस्जमको सवारी 
सम्झन ुपछि। 

(ल)  "मध्यम मागि" भन्नाले याराको लामग प्रस्थान गने 
स्थानबाट एकसय हकलोममटरभन्दा बढी तर दईुसय 
पचास हकलोममटरभन्दा कम दूरीको गन्तव्य 
स्थानसम्म पगु्ने मागि सम्झन ुपछि। 

(व) "मागि इजाजतपर" भन्नाले स्वीकृत मागिमा सवारी 
चलाउन दफा ८६ बमोस्जम प्राप्त गरेको 
इजाजतपर सम्झन ुपछि। 

(श)   "मागि" भन्नाले साविजमनक सवारी चलाउनलाई 
मनधािररत मागि सम्झन ुपछि। 

(ष)  "मालबाहक सवारी" भन्नाले मालसामान 
ओसारपसार गने काममा प्रयोग गररने साविजमनक 
सवारी सम्झन ुपछि। 

(स)  "मालसामान" भन्नाले मामनस बाहेक साविजमनक 
सवारीमा ओसारपसार गररने जनावर, पन्छी तथा 
कुनै मनजीव वस्त ुसम्झन ुपछि। 

(ह)  "यारी" भन्नाले साविजमनक सवारीबाट यारा गने 
व्यस्ि सम्झन ुपछि।  

(क्ष)  "यारीबाहक सवारी" भन्नाले यारीलाई यातायात 
सेवा प्रदान गने साविजमनक सवारी सम्झन ुपछि।  

(र)  "यातायात सेवा" भन्नाले साविजमनक सवारीले भाडा 
मलई एक ठाउँबाट अको ठाउँसम्म यारी वा 
मालसामान ओसारपसार गने कायि सम्झन ुपछि। 
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(ज्ञ)  "यारी गणु्टा" भन्नाले यारीले आफनो साथमा मलई 
यारा गने व्यस्िगत प्रयोजनका मालसामान सम्झन ु
पछि। 

(क१) "यातायात व्यवस्थापन समममत" भन्नाले दफा १८४ 
बमोस्जम गदठत यातायात व्यवस्थापन समममत 
सम्झन ुपछि।  

(क२)  "यातायात मनरीक्षक" भन्नाले दफा १८९ बमोस्जम 
मनयिु व्यस्ि सम्झन ुपछि। 

(क3)  "रुपान्तरण" भन्नाले मडजेल, पटे्रोल, ग्याँसबाट 
सञ्चालन हनेु सवारी साधनलाई हवद्यतुीयमा र  
मडजेल, पेट्रोलबाट सञ्चालन हनेुलाई ग्याँस वा 
हाईमिडमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन माध्यममा 
पररवतिन गरी वातावरणमैरी सवारी साधनमा 
रुपान्तरण गने भने्न सम्झन ुपछि। 

(क4) "लामोमागि" भन्नाले याराको लामग प्रस्थान गने 
स्थानबाट दईुसय पचास हकलोममटर वा सो भन्दा 
बढी दूरीको गन्तव्य स्थानसम्म पगु्ने मागि सम्झन ु
पछि। 

(क५) "वातावरणमैरी सवारी साधन" भन्नाले बैकस्ल्पक 
वा नवीकरणीय उजािबाट सञ्चालन हनेु वा प्रदेश 
सरकारले वातावरणमैरी भनी तोकेको सवारी 
साधनलाई सम्झन ुपदिछ। 

(क६)  "हवद्यतुीय सवारी साधान" भन्नाले हवद्यतुीय प्रसारण 
लाइन, सोलार वा ब्याट्रीबाट सञ्चालन हनेु सवारी 
साधन सम्झन ुपछि।    
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(क७)  "व्यवस्थापक" भन्नाले पञ्जीकृत यातायात सेवामा 
संलग्न साविजमनक सवारीलाई व्यवस्स्थत रूपमा 
सञ्चालन गने स्जम्मा मलएको व्यस्ि सम्झन ुपछि।    

(क८)  "सवारी साधन" भन्नाले मनजी सवारी साधन, 
साविजमनक यारवुाहक, मालवाहक वा ढुवानीका 
साधनलाई समेत  जनाउँछ। 

(क९)  "सवारीको वजन" भन्नाले सवारीको मेमसनरी 
सहहतको कुल वजन सम्झन ुपछि र सो  शब्दले 
सवारीको कुल भार वहन क्षमता समेतलाई 
जनाउँछ। 

(क१०) "सरकारी सवारी" भन्नाले दफा १४ बमोस्जमको 
सवारी सम्झन ुपछि। 

(क११) "संस्थानको सवारी" भन्नाले दफा १५ बमोस्जमको 
सवारी सम्झन ुपछि। 

(क१२) "सवारी धनी" भन्नाले सवारी दतािको प्रमाणपरमा 
सो सवारीको धनी भनी लेस्खएको व्यस्ि, फमि, 
कम्पनी वा अन्य कुनै संगदठत संस्था सम्झन ु
पछि। 

(क१३) "साना सवारी" भन्नाले दफा ५ बमोस्जमको सवारी 
सम्झन ुपछि। 

(क१४) "साविजमनक सवारी" भन्नाले यातायात सेवामा प्रयोग 
गररने व्यावसाहयक सवारी सम्झन ुपछि। 
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(क१५) "साविजमनक स्थान" भन्नाले प्रदेशमभरको 
साविजमनक सडक, पेटी, गल्ली, नदी, पलु, मागि 
वा सविसाधारण आउने, जाने, बस्ने ठाउँ सम्झन ु
पछि र सो शब्दले यारीहरू चढ्ने उरने वा सवारी 
राखे्न मनधािररत ठाउँलाई समेत जनाउँछ। 

(क१६) "सरुक्षाकमी" भन्नाले यारी, मालसामान तथा 
सवारीको सरुक्षाको स्जम्मा मलने कमिचारी सम्झन ु
पछि। 

(क१७) "स्थानीय मागि" भन्नाले याराको लामग प्रस्थान गने 
स्थानबाट पच्चीस हकलोममटर भन्दा कम दूरीको 
गन्तव्य स्थानसम्मको मागि सम्झन ुपछि। 

(क१८) "स्थामनय सवारी साधन" भन्नाले स्थानीय बाटोमा 
चल्ने मामनस तथा सामान ओसाने  तथा ताने्न कम 
क्षमता भएका र कम गमतमा सञ्चालन हनेु भनी 
प्रदेश सरकारले तोकेका यास्न्रक, मानवीय तथा 
जैहवक शस्िबाट सञ्चालन हनेु सवारी साधनलाई 
सम्झन ुपछि। 

(क१९) "क्षेर" भन्नाले यातायात व्यवस्था कायािलयको 
प्रादेस्शक क्षेरामधकार अन्तगि पने गरी तोहकएको 
क्षेर सम्झन ुपछि। 

पररच्छेद- २ 
सवारीको वगीकरण 

3. ठूला सवारी: दश टनभन्दा बढी वजन (ग्रस भेहहकल वटे) भएको 
अनसूुची- १ को खण्ड (क) मा उस्ल्लस्खत यारी, मालसामान ढुवानी 
गने सवारी एवं टे्रलर सवारीलाई ठूला सवारी भमननेछ।  
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4. मझौला सवारी: चार टनदेस्ख दश टनसम्म वजन (ग्रस भेहहकल 
वेट) भएको अनसूुची- १ को खण्ड (ख) मा उस्ल्लस्खत यारी, 
मालसामान ढुवानी गने सवारी एवं टे्रलर सवारीलाई मझौला सवारी 
भमननेछ।  

5. साना सवारी: चार टनभन्दा कम वजन (ग्रस भेहहकल वेट) भएको 
अनसूुची- १ को खण्ड (ग) मा उस्ल्लस्खत यारी, मालसामान ढुवानी 
गने सवारी एवं टे्रलर सवारीलाई साना सवारी भमननेछ।  

6. यास्न्रक दईु पागं्र ेसवारी: यास्न्रक शस्िबाट चल्ने अनसूुची- १ को 
खण्ड (र्) मा उस्ल्लस्खत सवारीलाई यास्न्रक दईु पागं्र े सवारी 
भमननेछ।  

7. यास्न्रक तीन पागं्र ेसवारी: यास्न्रक शस्िबाट चल्ने एक टनभन्दा 
कम वजन सवारीलाई यास्न्रक तीन पागं्र ेसवारी भमननेछ।  

8. मनमािण उपकरण सवारी: अनसूुची- १ को खण्ड (ङ) मा उस्ल्लस्खत 
सवारीलाई मनमािण उपकरण सम्बन्धी सवारी भमननेछ। 

9. अफरोड सवारी: अगामड र पछामड एक्सेल भएको फोर हइुलर तथा 
लहकङ मसस्टमयिु कम्तीमा २५ प्रमतशत ग्रमेडयन्ट (उकालो) मा 
चल्न सक्ने अनसूुची- १ को खण्ड (छ) मा उस्ल्लस्खत सवारीलाई 
अफरोड सवारी भमननेछ।  

10. हवशेष (स्पेशल) सवारी: बारुण यन्र, एम्बलेुन्स, आमिडि, बलेुट प्रफु 
र आगो मनभाउने प्रयोजनको लामग प्रयोग हनेु ट्ाकंर जस्ता खास 
हकमसमको सेवा ददने अनसूुची- १ को खण्ड (च) मा उस्ल्लस्खत 
सवारीलाई हवशेष सवारी भमननेछ। 
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11. साविजमनक सवारी: (१) साविजमनक यातायात सेवा सञ्चालन गनि 
इजाजत प्रमाणपर प्राप्त सवारीलाई साविजमनक सवारी भमननेछ।  

(२) साविजमनक सवारीलाई यारीबाहक र मालबाहक गरी 
हवभाजन गररनेछ।  

(३) यारीबाहक साविजमनक सवारीलाई ददवा तथा रारी 
सेवामा हवभाजन गरी देहायका शे्रणीमा छुट्ाई यातायात सेवा 
सञ्चालन गने इजाजतपर ददइनेछाः-    

(क) मसधै (डाइरेक्ट) सेवा,    

(ख) रतु (एक्सप्रेस) सेवा, 

(ग)  स्थानीय (लोकल) सेवा।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम हवभाजन गररएका यारीबाहक 
साविजमनक सवारीको स्तर, गमत तथा अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम 
हनेुछ।  

(५) साविजमनक सवारीको पहहचानको लामग सो सवारीको 
अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (क) मा लेस्खए बमोस्जम 
नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ।  

12. पयिटक सवारी: (१) --- पयिटकलाई यातायात सेवा प्रदान गनि 
इजाजत प्रमाणपर प्राप्त साविजमनक सवारीलाई पयिटक सवारी 
भमननेछ।   

(२) पयिटक सवारीको पहहचानको लामग सो सवारीको 
अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (ख) मा लेस्खए 
बमोस्जमको इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ।    

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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13. गैर व्यवसाहयक सवारी: (१) मनजी प्रयोजनका लामग दताि प्रमाणपर 
प्राप्त सवारीलाई गैर व्यवसाहयक सवारी भमननेछ।  

(२) गैर व्यवसाहयक सवारी व्यवसाहयक रूपमा यातायात 
सेवाको लामग प्रयोग गनि पाइने छैन।  

(३) गैर व्यवसाहयक सवारीको पहहचानको लामग सो 
सवारीको अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (ग) मा लेस्खए 
बमोस्जमको इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
मनजी प्रयोजनका लामग दताि प्रमाणपर प्राप्त चार पाङ्ग्ग्र ेतथा दईु 
पाङ्ग्ग्र ेसवारीले तोहकएको प्रहकया पूरा गरी आफ्नो मागिमा तोहकएको 
भाडा मलई यारी बीमा गरी यारी ओसार पसार गनि सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम 
हनेुछ। 

14. सरकारी सवारी: (१) कुनै सरकारी कायािलयको नाममा वा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको --------- नाममा 
दताि रहेको सवारीलाई सरकारी सवारी भमननेछ।  

(२) सरकारी सवारीको पहहचानको लामग सो सवारीको 
अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (र्) मा तोहकए 
बमोस्जमको इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ।  

15. संस्थानको सवारी: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 
सरकारको पूणि, अमधकांश वा आंस्शक स्वाममत्व भएको संगदठत 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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संस्थाको नाममा दताि भई दतािको प्रमाणपर प्राप्त सवारी साधनलाई 
संस्थानको सवारी साधन भमननेछ।  

(२) संस्थानको सवारीको पहहचानको लामग सो सवारीको 
अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (ङ) मा तोहकए 
बमोस्जमको इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ।  

16. कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारी: (१) कूटनीमतक मनयोग वा 
कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त कायािलय, योजना, मनकाय वा व्यस्िको 
नाममा दताि भई दतािको प्रमाणपर प्राप्त सवारीलाई कूटनीमतक 
सहुवधा प्राप्त सवारी भमननेछ।  

(२) कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारीको पहहचानको लामग 
सो सवारीको अगामड तथा पछामड अनसूुची- २ को खण्ड (च) मा 
लेस्खए बमोस्जमको इम्वोस्ड नम्बर प्लेट राख्न ुपनेछ।  

17. अन्य प्रयोजनको मनस्म्त प्रयोग गनि नहनेु: (१) कुनै एक प्रयोजनको 
लामग दताि भएको सवारी अको प्रयोजनको लामग प्रयोग गनि हुँदैन।  

(२) भन्सार महसलु छुट हनेु गरी सहुवधा प्रदान गररएको 
सवारीलाई जनु प्रयोजनको मनस्म्त भन्सार महसलु छुट ददइएको हो 
त्यस्तो प्रयोजनको मनस्म्त बाहेक अन्य प्रयोजनको मनस्म्त त्यस्तो 
सहुवधा प्राप्त सवारी प्रयोग गनि हुँदैन।  

पररच्छेद- ३ 
सवारी साधन दताि सम्बन्धी व्यवस्था 

18. प्रवेश दताि गराउन ुपने: (१) हवदेशबाट सवारी आयात गने व्यस्ि, 
फमि वा कम्पनीले त्यस्तो सवारी सोझै यस प्रदेशमभर प्रवेश गने 
स्थानमा रहेको प्रहरी कायािलयमा त्यस्तो सवारीको प्रवेश दताि गनिको 
लामग मनवेदन ददन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रवेश दताि गराउनको लामग 
मनवेदन परेमा सम्बस्न्धत प्रहरी कायािलयले त्यस्तो सवारी साधन 
खररद गरेको प्रमाण र सम्बस्न्धत कागजात छानमबन गरी त्यस्तो 
सवारीलाई पन्र ददनको लामग प्रवेश दताि गरी त्यस्तो सवारी आयात 
गने व्यस्ि, फमि वा कम्पनीलाई प्रवेश दतािको प्रमाण ददन ुपनेछ र 
त्यस्तो सवारीको हववरण यथाशीघ्र सम्बस्न्धत यातायात व्यवस्था 
कायािलयमा पठाउन ुपनेछ।  

19. सवारी दताि गराउन ु पने: (१) कुनै पमन सवारी खररद गने वा 
हवदेशबाट आयात गने व्यस्ि, फमि वा कम्पनीले वा सवारी मबक्री 
हवतरण गने एजेण्टले सवारी खररद गरेको वा आयात गरी नेपालमभर 
भन्सार मतरी ल्याएको मममतले पन्र ददनमभर यातायात व्यवस्था 
कायािलयमा दताि गनुि पनेछ।  

      तर नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सम्बस्न्धत 
मनकायले आयात गरेकोमा नेपालमभर भन्सार मतरी ल्याएको मममतले 
पैंतालीस ददनमभर यातायात व्यवस्था कायािलयमा .......... दताि 
गराउन ुपनेछ।  

(२) हवमभन्न हवकास साझेदार तथा हवदेशी लगानीमा 
सञ्चामलत आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ्ती आयोजना नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदाका बखत प्राप्त भएका वाहन 
वा दताि छुट भएका सरकारी परुाना सवारी साधन सम्बस्न्धत 
मन्रालयबाट मनणिय भई आएमा मन्रालयले तोकेको मापदण्ड 
बमोस्जम दताि गनुि पनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम दताि नगरी कुनै पमन 
सवारी चलाउन वा चलाउन ददन हुँदैन।  

(४) शरुु दताि भएको मममतले हवद्यतुीय सवारी साधनको 
हकमा तीस वषि र अन्य सवारी साधनको हकमा बीस वषि नार्ेका 
साविजमनक सवारीलाई मन्रालयले तोके बमोस्जम पर ुगनुि पनेछ तर 
साविजमनक बाहेकका अन्य सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले तोके 
बमोस्जम हनेुछ। 

(५) ----- 

(६) सवारी दताि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम 
हनेुछ। 

20. सवारी दताि गराउन मनवदेन ददन ुपने: (१) दफा १९ बमोस्जम कुनै 
सवारी दताि गराउन ु परेमा त्यस्तो सवारी नेपालमभर उत्पादन, 
एसेम्बल खररद गरेको भए खररद गने व्यस्ि, सहकारी फमि वा 
कम्पनी वा एजेण्टले सो खररद गरेको प्रमाण र त्यस्तो सवारी 
हवदेशबाट आयात गरेको भए आयात गने व्यस्ि, फमि, कम्पनी वा 
एजेन्टले सवारीको भन्सार महसलु मतरेको प्रमाण तथा अन्य 
सम्बस्न्धत कागजात सहहत तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत 
संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ। 

तर कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारी दताि गदाि दस्तरु लाग्ने 
छैन।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनवेदन ददने व्यस्िले नेपाली 
नागररकताको प्रमास्णत प्रमतमलहप र हालसालै स्खस्चएको आफ्नो तीन 
प्रमत पासपोटि साइजको फोटो समेत मनवेदन साथ संलग्न गनुि पनेछ।  

(३) सरकारी सवारीको हकमा त्यस्तो सवारी जनु सरकारी 
कायािलयको नाममा दताि हनेु हो सो कायािलयको पर र कूटनीमतक 
सहुवधा प्राप्त सवारीको हकमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्रालयको 
मसफाररसपर समेत संलग्न गनुि पनेछ र कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त 
सवारी कुनै व्यस्िको नाममा दताि गनुि पने भएमा मनजले आफ्नो 
पासपोटि वा नागररकताको प्रमतमलहप एवं तीन प्रमत पासपोटि साइजको 
फोटो संलग्न गनुि पनेछ। 

 (४) नेपालमभर कुनै काम तथा व्यवसाय गरी बसेको 
हवदेशी नागररकले आफ्नो मनजी प्रयोगको लामग कुनै सवारी दताि 
गराउन चाहेमा उपदफा (१) र (२) मा उस्ल्लस्खत कुराका अमतररि 
देहायका कागजात पेश गनुि पनेछ:- 

(क) मभषा आवश्यक पनेमा मभषा सहहतको राहदानीको 
प्रमतमलहप,  

(ख) नेपालको प्रवेशाज्ञा (मभषा) आवश्यक पने मलुकुको 
नागररक भए नेपालको प्रवेशाज्ञा,  

(ग) आफू बसोबास गरररहेको क्षेरको ठेगाना खुल्ने 
प्रमाण, 

(र्) सम्बस्न्धत कूटनीमतक मनयोगको मसफाररसपर। 
(५) नाबालकको नाममा कुनै सवारी नामसारी गराउन ु

परेमा मनजको तफि बाट मनजको संरक्षकले नाबालक तथा आफ्नो 
समेत तीन तीन प्रमत पासपोटि साइजको फोटो एवं नागररकताको 
प्रमास्णत प्रमतमलहप समेत संलग्न राखी मनवेदन ददन ुपनेछ।  
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21. सवारी दतािको प्रमाणपर: (१) दफा २० बमोस्जम कुनै सवारी दताि 
गराउनको लामग मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले आवश्यक 
छानमबन गरी मनवेदकको नाममा त्यस्तो सवारी दताि गरी अनसूुची- 
३ बमोस्जमको ढाँचामा दतािको प्रमाणपर ददन ुपनेछ।   

      तर सरकारी कायािलय वा मनकाय, सामास्जक, धाममिक, 
परोपकारी तथा शैस्क्षक उदे्दश्यले स्थापना भएका राहष्ट्रय तथा 
अन्तरािहष्ट्रय संर् संस्था वा प्रचमलत कानून बमोस्जम स्थाहपत संगदठत 
संस्थाको नाउँमा बाहेक चौधभन्दा बढी सीट सङ्ग््या भएका र कृहष 
कायिको लामग प्रयोग हनेु ट्रयाक्टर बाहेक चार टन वा सोभन्दा बढी 
कुल वजन भएका सवारीलाई मनजी सवारीको रूपमा दताि गररने 
छैन। 

(२) नाबालकको नाममा सवारी दताि गदाि संरक्षक समेतको 
नाम दताि प्रमाणपरमा उल्लेख गनुि पनेछ। 

(३) दतािको प्रमाणपरमा सवारी खररद गदाि सवारीको 
मनमािण कम्पनीले ददएको सवारीको प्राहवमधक हववरणमा लेस्खएको 
सवारीको कुल भारवहन क्षमतालाई सो सवारीको वजन मानी उल्लेख 
गनुि पनेछ र त्यसरी सवारीको वजन उल्लेख गदाि त्यस्तो सवारीको 
भाररहहत वजन र भारवहन क्षमता समेत छुट्टाछुटै्ट रूपमा स्पष्ट हनेु 
गरी उल्लेख गनुि पनेछ।  

22. सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपर ददन ुपने: (१) दफा २१ 
बमोस्जम कुनै सवारी दताि गनुिभन्दा अगावै त्यस्तो सवारी चलाउन 
सहकने अवस्था भए नभएको सम्बन्धमा दफा २८ बमोस्जमको 
मापदण्डका आधारमा छानमबन गरी चलाउन सहकने ठीक स्स्थमतमा 
रहेछ भने मार त्यस्तो सवारी दताि गरी दतािको प्रमाणपर ददन ु
पनेछ।   
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको प्रमाणपर सवारीमा 
टाँस्न ुपनेछ।  

23. संयिु दतािाः कुनै सवारी संयिु रूपमा दताि गनि दईु वा दईुभन्दा 
बढी व्यस्िले अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष दफा २० बमोस्जम 
मनवेदन ददएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी 
त्यस्तो सवारीलाई संयिु रूपमा दताि गरी दफा २१ बमोस्जम दताि 
प्रमाणपर ददन ुपनेछ।  

24. अस्थायी दतािाः देहायको अवस्थामा कुनै सवारीलाई अस्थायी रूपमा 
दताि गनि सहकनेछ:-  

(क)  सवारी आयात गने व्यस्ि सवारी दताि गराउन ुपने 
म्यादमभर दताि गराउन उपस्स्थत हनु नसक्ने 
मनामसब माहफकको कारण भएमा,  

(ख)  आयात गररएको सवारीको इस्न्जन, चेमसस वा अन्य 
कुनै पाटिपूजािको खराबीको कारणले गदाि तरुून्त 
दताि गराउन सवारी ल्याउन नसहकने भएमा,  

(ग)  खण्ड (ख) मा लेस्खएको अवस्थामा परी सो सवारी 
मनमािण गने कम्पनी वा मबक्री गने एजेन्ट वा बीमा 
कम्पनीसगँ क्षमतपूमति बीमा सम्बन्धी हववाद परी 
तरुून्त दताि गनि नसहकने भएमा, 

(र्)  नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसगँ भएको 
सम्झौता बमोस्जमको कायि सम्पादनको लामग कुनै 
हवदेशी नागररक, कम्पनी वा संस्थाको नाममा 
आयात भई त्यस्तो सम्झौतामा उस्ल्लस्खत अवमधभर 
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नेपाल मभर सञ्चालन गनि सम्बस्न्धत मनकायबाट 
अस्थायी दतािको लामग मसफाररश भएको सवारी 
साधन भएमा,  

(ङ)  हवश्वहवद्यालय, उत्पादन उद्योग वा अनसुन्धानकतािले 
परीक्षणको लामग स्वदेशमा उत्पादन गरेको सवारी 
साधन भएमा, 

(च)  मन्रालयले अस्थायी दताि गनि उपयिु ठानेमा। 

25. अस्थायी दतािको लामग दरखास्ताः (१) दफा २४ मा लेस्खएको कुनै 
अवस्था परी कुनै सवारी आयात गने व्यस्ि वा मनजको अनपुस्स्थमतमा 
मनजको नस्जकको हकवालाले सो सवारी आयात गने व्यस्िको 
नाममा अस्थायी रूपमा दताि गनि सो सवारीको भन्सार महसूल मतरेको 
प्रमाण तथा सम्बस्न्धत अन्य कागजातसहहत तोहकएको ढाँचामा 
तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनवेदन ददंदा मनवेदकले नेपाली 
नागररकताको प्रमास्णत प्रमतमलहप, नस्जकको हकवाला प्रमास्णत गने 
कागजात र अस्थायी दताि गररने व्यस्िको हालसालै स्खस्चएको तीन 
प्रमत फोटो समेत संलग्न गनुि पनेछ।  

26. अस्थायी दतािको प्रमाणपराः (१) दफा २५ बमोस्जम कुनै सवारी 
अस्थायी दताि गराउनको लामग कसैको मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले सो सवारी दफा २४ बमोस्जम अस्थायी दताि गनि सहकने 
अवस्था भए नभएको भने्न कुराको छानमबन गरी त्यस्तो सवारी 
अस्थायी रूपमा दताि गरी अनसूुची- ४ बमोस्जमको ढाचँामा अस्थायी 
दतािको प्रमाणपर ददन ुपनेछ।  
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(२) अस्थायी दतािको प्रमाणपरमा सो सवारीमा राख्न ुपने 
नम्बर प्लेटमा अस्थायी समेत लेख्न ुपने कुरा जनाउन ुपनेछ।  

(३) अस्थायी दतािको प्रमाणपर बढीमा छ महहनासम्म 
बहाल रहने गरी ददन सहकनेछ।  

तर स्वदेशी उद्योग, हवश्वहवद्यालय वा अनसुन्धानकतािले 
उत्पादन गरेको सवारीको हकमा १ बषि बहाल रहने गरी ददन 
सहकने छ। 

27. सवारी ल्याउन ुपने: दफा १८ वा २० बमोस्जम कुनै सवारी दताि 
गनि दफा ४१ बमोस्जम सवारी नामसारी गनि र दफा ४३ बमोस्जम 
सवारीको कुनै कुरा हेरफेर गनिको लामग मनवेदन ददंदा त्यस्तो मनवेदन 
ददने व्यस्ि, फमि वा कम्पनीले त्यसरी दताि, नामसारी वा कुनै कुरा 
हेरफेर गराउन चाहेको सवारी समेत साथै ल्याउन ुपनेछ। 

28. मापदण्ड तोक्न सक्नेाः (१) मन्रालयले देहायका आधारमा सवारी 
सञ्चालन गनि सहकने वा नसहकने अवस्थाको मापदण्ड मनधािरण 
गनेछ:- 

(क) सवारीको यास्न्रक अवस्था,  

(ख) सवारीको लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट वा 
स्वरूप,  

(ग) सवारीबाट हनु सक्ने प्रदूषण,  

(र्) सवारी चलाउन सहकने अवमध।  
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(२) सवारीको सक्षमताको प्रमाणपर ददंदा वा जाँचपास गदाि 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ड 
बमोस्जम छानमबन गनुि पनेछ।  

29. सवारी दताि गनि इन्कार गनि सहकनेाः (१) कुनै सवारी दताि गनिका 
लामग मनवेदन परी सो सवारी दताि गने सम्बन्धमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले सो सवारीलाई दफा २८ मा तोहकएको मापदण्ड 
बमोस्जम छानमबन गदाि त्यस्तो सवारी चलाउन नसहकने भएमा दताि 
गनि इन्कार गने।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कुनै सवारी दताि गनि इन्कार 
गररएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले सोको कारण खुलाई मनवेदकलाई 
सूचना ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्स्थमत, सवारी 
आवागमनमा पने कदठनाई वा यस्तै अन्य कारणले गदाि साविजमनक 
हहतको लामग कुनै हकमसमको सवारी साधनको दफा १९ बमोस्जम 
गररने दताि रोक्का गनि मनामसब देखेमा मन्रालयले कुनै वा सब ै
यातायात व्यवस्था कायािलयलाई त्यस्तो सवारीको दताि रोक्का गनि 
आदेश ददन सक्नेछ।  

30. दतािको मान्यतााः यस ऐन बमोस्जम कुनै एक प्रदेशमा दताि भएको 
सवारी अको प्रदेशमा पमन चलाउन सहकने गरी दतािको मान्यता ददन ु
पनेछ। 

31. सरूवा दतािाः अन्यर प्रदेशमा दताि भएका सवारी साधन सरुवा भई 
प्रदेश नम्वर तीन मा दताि गनि चाहेमा तोहकए बमोस्जमको शलु्क 
मलई दताि गनि सहकनेछ। 
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           .............. 
32. सवारीको अमभलेख राख्न ुपने: (१) अमधकार प्राप्त अमधकारीले यस 

ऐन बमोस्जम दताि भएको प्रत्येक सवारीको धनीको नाम, ठेगाना, 
सवारी दताि भएको मममत, दताि नम्बर, सवारी मनमािताको नाम, मोडेल, 
वषि, इस्न्जन नम्बर, चेमसस नम्बर, सवारीको हकमसम र वजन 
लगायतका कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी अमभलेख अद्यावमधक गनुि 
पनेछ र त्यस्तो अमभलेखमा सम्बस्न्धत सवारी धनीको फोटो समेत 
टाँस्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अमभलेख हवद्यतुीय माध्यममा 
समेत राख्न सहकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम लगत प्रदेशको कम्प्यूटर 
प्रणाली केन्रीय डाटाबेसमा सरुस्क्षत रास्खनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोस्जम अद्यावमधक गररएको लगत 
सम्बस्न्धत कायािलयले प्रदेश तथ्याङ्क डाटाबेशमा पठाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोस्जम मन्रालय मातहतका 
कायािलयले दरु्िटना न्यूनीकरणका लामग आवश्यक कायि योजना 
बनाई मभनै्न डाटा बेस तयार गनुि पनेछ।  

33. अनमुमत नमलई हवदेशी सवारी चलाउन नहनेु: हवदेशमा दताि भएको 
सवारी प्रचमलत कानून बमोस्जम अनमुमत नमलई नेपालमभर चलाउन 
हुँदैन।  

34. हवदेशी सवारी चलाउन अनमुमत ददनेाः (१) यातायात सेवा सञ्चालन 
गने उदे्दश्यले बाहेक हवदेशमा दताि भएको सवारी नेपालमभर चलाउन 
भन्सार मतरेको प्रमाण सहहत अनमुमत मागेमा अमधकार प्राप्त 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 



 

23 
 

अमधकारीले तोहकएको दस्तरु मलई एक सवारीलाई एक आमथिक 
वषिमा तीस ददनमा नबढ्ने गरी सवारी चलाउने अनमुमत ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र हवदेशी सरकारबीच एक अको 
देशमा यातायात सञ्चालन गने गरी सम्झौता भएकोमा 
पारस्पररकताको आधारमा हवदेशी सवारी नेपालमभर चलाउन बाधा 
पने छैन। 

35. दतािको प्रमाणपर नवीकरण: (१) दफा २१ को उपदफा (१) 
बमोस्जम दतािको प्रमाणपरमा लेस्खएको म्याद नार्केो तीन 
महीनामभर दतािको प्रमाणपर नवीकरण गराई सक्न ुपनेछ।  

(२) सवारी धनी वा मनजले खटाएको व्यस्िले उपदफा 
(१) बमोस्जम दतािको प्रमाणपर नवीकरण गराउनको लामग 
तोहकएको दस्तरु संलग्न राखी दतािको प्रमाणपर अमधकार प्राप्त 
अमधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ।    

  तर सरकारी कायािलय वा मनकायको नाममा दताि भएका 
र कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारीको दतािको प्रमाणपर नवीकरण 
गनि कुनै दस्तरु लाग्ने छैन।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम नवीकरणको लामग दतािको 
प्रमाणपर पेश हनु आएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो दतािको 
प्रमाणपर अको एक वषिको लामग नवीकरण गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको म्याद नार्ी दतािको 
प्रमाणपर नवीकरण गराउन आउने सवारी धनीबाट नवीकरण 
दस्तरुको अमतररि सो म्याद नार्ेको एक आमथिक वषिसम्म एकसय 
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प्रमतशत, दईु आमथिक वषिसम्म दईुसय प्रमतशत, तीन आमथिक वषिसम्म 
तीनसय प्रमतशत, चार आमथिक वषिसम्म चारसय प्रमतशत र पाँच 
आमथिक वषिसम्म पाँचसय प्रमतशत दस्तरु समेत मलई त्यस्तो दतािको 
प्रमाणपर नवीकरण गनुि पनेछ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोस्जम नवीकरण गदाि दताि 
प्रमाणपरमा सवारी साधनको कर बझुाएको हववरण अमनवायि रूपमा 
उल्लेख गनुि पनेछ।  

36. अमधकार प्राप्त अमधकारीले सूचना गनि सक्ने: दफा ३५ को उपदफा 
(१) बमोस्जमको म्यादमभर दतािको प्रमाणपर नवीकरण गनि 
नल्याएमा कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारीको सम्बन्धमा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले परराष्ट्र मन्रालय माफि त सम्बस्न्धत कूटनीमतक 
मनयोग, कायािलय वा व्यस्िलाई त्यस्तो सवारीको दतािको प्रमाणपर 
नवीकरण गनि सूचना गनि सक्नेछ।  

37. नवीकरण सम्बन्धी हवशेष व्यवस्थााः दफा ३५ को उपदफा (३) 
मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन सरकारी सवारी, संस्थानको 
सवारी, कूटनीमतक सहुवधा प्राप्त सवारी र मनजी सवारीको धनीले 
आफ्नो सवारीको दतािको प्रमाणपर पाचँ वषिसम्मको एकै पटक 
नवीकरण गराउन चाहेमा पाचँ वषिसम्मको लामग लाग्ने नवीकरण 
दस्तरु संलग्न राखी दतािको प्रमाणपर पेश गरेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले त्यस्तो दतािको प्रमाणपर पाचँ वषिसम्मको लामग एकै 
पटक नवीकरण गनि सक्नेछ।  

38. दतािको प्रमाणपर स्वताः रद्द हनेु: (१) दफा ३५ को उपदफा (४) 
बमोस्जम मनधािररत अवमधसम्म पमन नवीकरण नगराएमा स्वताः रद्द 
हनेुछ।   
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम रद्द भएको सवारीको अमभलेख 
दताि हकताबबाट हटाइनेछ।  

39. पनुाः दताि हनु सक्ने: दफा ३५ बमोस्जम मलन बाँकी नवीकरण 
दस्तरु तथा थप दस्तरुको अमतररि जमत वषिपमछ दतािको लामग 
ल्याएको हो त्यमत वषिको लामग दफा ३५ को उपदफा (४) 
बमोस्जमको थप दस्तरुको दोब्बर जररबाना समेत मलई त्यस्तो सवारी 
दफा २१ बमोस्जम दताि गरी सवारी धनीलाई ----  प्रमाणपर 
ददन ुपनेछ।  

40. सवारी धनीको ठेगाना बदमलएमा सूचना गनुिपने: (१) यस ऐन 
बमोस्जम दताि भएको कुनै सवारीको धनीको स्थायी ठेगाना बदमलएमा 
एक महीनामभर दतािको प्रमाणपर समेत संलग्न राखी सो कुराको 
सूचना अमधकार प्राप्त अमधकारीलाई ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचना प्राप्त भएपमछ 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले दतािको प्रमाणपरमा नयाँ ठेगाना जनाई 
अमभलेख राख्न ुपनेछ। 

41. सवारीको नामसारी: (१) यस ऐन बमोस्जम दताि भएको सवारीको 
धनीले आफ्नो सवारी अरू कसैलाई दान बकस ददई वा मबक्री गरी 
वा अन्य कुनै हकमसमले स्वाममत्व हस्तान्तरण गरेमा पैतीस ददनमभर 
सो सवारीको नामसारीको लामग दतािको प्रमाणपर र सवारी साधन 
कर मतरेको प्रमाण समेत संलग्न राखी तोहकएको ढाँचामा अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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(२) सवारी धनीको मतृ्य ु भई जसको नाममा स्वाममत्व 
हस्तान्तरण हनुपुने हो सो हकवालाले सवारी धनीको मतृ्य ुभएको 
मममतले नब्वे ददनमभर सवारी धनीको मतृ्य ुदताि प्रमाणपर, सवारी 
दतािको प्रमाणपर र सवारी साधन कर मतरेको प्रमाण, स्थानीय तहको 
मसफाररस तथा आफू सबैभन्दा नस्जकको हकवाला हो भने्न कुराको 
प्रमाण समेत संलग्न राखी सो सवारी आफ्नो नाममा नामसारी गराउन 
तोहकएको ढाँचामा अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ु
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम नामसारीको लामग 
मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी 
तोहकएको दस्तरु मलई दतािको प्रमाणपरमा नामसारीको व्यहोरा 
जनाई नामसारी गनुि पनेछ।  

तर उपदफा (२) बमोस्जम नामसारीको लामग एक भन्दा 
बढी बराबरीका हकवालाको मनवेदन परेमा ती सबै हकवालाको 
नाममा त्यस्तो सवारी संयिु रूपमा दताि गरी नामसारी गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम कुनै सवारीको नामसारी भएमा 
सो बमोस्जम स्वाममत्व हस्तान्तरण भई नामसारी भएको व्यहोराको 
अमभलेख राख्न ुपनेछ।   

(५) कुनै सवारी धनीले सवारीको नामसारीको लामग यस 
दफा बमोस्जम अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष उपस्स्थत हनु नसक्ने 
मनामसव कारण देखाई अड्डाबाट डोर खटाई सवारी नामसारीको 
ब्यवस्था गररददन मनवेदन ददएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोहकए 
बमोस्जमको थप दस्तरु मलई डोर खटाई छानमबन गरी उपदफा (३) 
बमोस्जम नामसारी गररददन सक्नेछ। 
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(६) यस दफा बमोस्जम कुनै सवारीको नामसारी गने 
सन्दभिमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले छानमबन गदाि सो सवारीमा हक 
बेहक सम्बन्धी कुनै मदु्दा परेको देस्खएमा त्यस्तो मदु्दाको अस्न्तम 
हकनारा नभएसम्म त्यस्तो सवारी कसैको नाममा नामसारी गनुि 
हुँदैन।  

42. दताि पररवतिन गनि नहनेु: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको 
भए तापमन मालबाहक सवारीको रूपमा दताि भई दतािको प्रमाणपर 
प्राप्त सवारीलाई यारीबाहक सवारीमा दताि पररवतिन गने गरी दतािको 
प्रमाणपर ददइने छैन। 

43. स्वीकृमत नमलई हेरफेर गनि नहनेु: (१) सवारी धनीले अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको स्वीकृमत नमलई सवारीको रङ्ग, सीट सङ्ग््या, स्वरूप, 
इस्न्जन वा चेमससमा पररवतिन हनेु गरी हेरफेर गनि हुँदैन।  

   (२) उपदफा (१) बमोस्जम हेरफेर गनुि पदाि स्वीकृमत 
मागेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले आवश्यक छानमबन गदाि हेरफेर 
गनि उपयिु हनेु देखेमा ------- हेरफेर गने स्वीकृमत ददन 
सक्नेछ। 

तर सवारी मनमािता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा 
मनधािरण गरेको हवस्ततृ हववरण (स्पेमसहफकेशन) मा पररवतिन गने 
गरी स्वीकृमत ददइने छैन। 

 (३) उपदफा (२) बमोस्जम हेरफेरको लामग स्वीकृमत ददंदा 
सवारी दताि गदाि लाग्ने दस्तरुको पचास प्रमतशत दस्तरु लाग्नेछ।  

(४) प्रदूषण कम गने उदे्दश्य राखी सञ्चालन माध्यममा 
पररवतिन गरी प्रदेश सरकारले तोके बमोस्जमको वातावरणमैरी 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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सवारी साधनमा रुपान्तरणको लामग माग गरेमा त्यस्ता सवारी धनी, 
उद्योग, कम्पनी, सहकारीलाई वातावरण मैरी सवारी साधनमा 
रुपान्तरणको स्वीकृमत ददन ुपनेछ। 

तर शरुु दताि भएको मममतले सात वषि पूरा भएका सवारी 
साधनलाई रुपान्तरण गने गरी स्वीकृमत ददइने छैन। 

 (५) यस दफा बमोस्जम सवारीको रङ्ग, मसट सङ्ग््या वा 
स्वरूप पररवतिन सम्बन्धी अन्य हववरण(स्पेमसहफकेसन) तोहकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

44. दतािको प्रमाणपर स्थमगत गनि सक्ने: (१) अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
देहायको अवस्थामा कुनै सवारीको दतािको प्रमाणपर देहाय 
बमोस्जमको अवमधसम्मको लामग स्थमगत गने गरी आदेश ददन 
सक्नेछाः- 

(क) सवारीको अवस्था खराब भई सो चलाउँदा 
सविसाधारणको जीउ वा सम्पस्त्तमा हानी नोक्सानी 
हनेु देस्खएमा सो सवारी पूणि रूपमा ममित 
नगरेसम्मको अवमधको लामग,    

(ख) सवारी धनीले यस ऐन बमोस्जम पूरा गनुि पने कुनै 
शति पूरा नगरी वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित 
बनेको मनयमको पररमधमभर रही अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले ददएको आदेशको उल्लङ्घन गरी सवारी 
चलाएमा बढीमा छ महीनासम्मको लामग, 

 (ग) सवारी धनीले कारण खुलाई प्रहरी प्रमतवदेन समेत 
संलग्न गरी सवारी दताि स्थगनको लामग 
अमधकारप्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददएमा र 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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त्यस्तो कारण मनामसव देस्खएमा एक पटकमा एक 
वषिको अवमधसम्मको लामग।  

 तर यस्तो अवमधको हकमा छुटको सहुवधा ददइने 
छैन।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम दतािको प्रमाणपर स्थमगत गने 
गरी सवारी धनीलाई आदेश ददंदा अमधकार प्राप्त अमधकारीले सोको 
कारण समेत खुलाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम दतािको प्रमाणपर स्थमगत गरेमा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यसको जानकारी सम्बस्न्धत प्रहरी 
कायािलयलाई ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम दतािको प्रमाणपर स्थमगत गरेमा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले आदेश ददएको मममतले सात ददनमभर 
सवारी धनीले दतािको प्रमाणपर अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष 
बझुाउन ुपनेछ।  

(५) अमधकार प्राप्त अमधकारीले दतािको प्रमाणपरको स्थगन 
अवमध समाप्त भएपमछ उपदफा (४) बमोस्जम सवारी धनीले बझुाएको 
दतािको प्रमाणपर मनजलाई नै हफताि गनुि पनेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम दतािको प्रमाणपर सवारी 
धनीलाई हफताि ददंदा अमधकार प्राप्त अमधकारीले सो दतािको 
प्रमाणपरमा स्थमगत भएको अवमध र कारण समेत जनाई सो कुराको 
अमभलेख राख्नपुनेछ।  

45. दतािको प्रमाणपर खारेज गने: (१) अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोस्जम दताि भएको सवारीको 
दताि खारेजी वा अमभलेख कट्टा गनि सक्नेछ:- 
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(क) कुनै सवारी कुनै हकमसमले नामसएमा, चल्न नसक्ने 
गरी मबमग्रएमा वा सधैंको लामग नेपाल बाहहर 
लमगएमा सवारी धनीले तीस ददनमभर दतािको 
प्रमाणपर संलग्न राखी त्यस्तो सवारीको अमभलेख 
कट्टा गनि अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष तोहकएको 
ढाँचामा मनवेदन ददएमा,  
तर परुातास्त्वक तथा ऐमतहामसक दृहष्टकोणले 
महत्वपूणि सवारी वा त्यस्तो सवारीको कुनै पाटिपूजाि 
नेपाल बाहहर लैजान परेमा सवारी धनीले अमधकार 
प्राप्त अमधकारीको पूवि स्वीकृमत मलन ुपछि।  

(ख) उजरुी वा कुनै जानकारीको आधारमा छानमबन गदाि 
कुनै सवारी अमनयममत तवरले वा गलत वा झटु्टा 
कागजात वा हववरणको आधारमा दताि गररएको 
पाइएमा।  

(ग) ------ 
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन परेमा वा उजरुी वा 

जानकारी प्राप्त भएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले आवश्यक छानमबन 
गरी व्यहोरा साचँो देखेमा त्यस्तो दतािको प्रमाणपर खारेज गरी सो 
को व्यहोरा अमभलेखमा जनाई त्यस्तो सवारीको अमभलेख कट्टा गनुि 
पनेछ।  

46. नवीकरण दस्तरु ममनाहा ददने: यस ऐन बमोस्जम दताि भएको कुनै 
सवारी कुनै कारणबाट जफत भई वा दरु्िटनामा परी वा अन्य कुनै 
कारणबाट मबग्री एक वषिभन्दा बढी अवमधसम्मका लामग चल्न वा 
चलाउन नसहकने भएमा सवारी धनीले सो व्यहोरा खुलाई दतािको 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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प्रमाणपरको साथ सो कुराको प्रमाण पेश गरेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले त्यस्तो सवारीको दतािको प्रमाणपर स्खची सो सवारी 
चलाउन नसहकने अवमधसम्मको लामग सो सवारीको धनीले मतनुि पने 
नवीकरण दस्तरु ममनाहा ददन ुपनेछ।  

47. दतािको प्रमाणपरको प्रमतमलहप ददने: (१) दतािको प्रमाणपर 
च्यामतएमा र झरुो भै नबसु्झने भएमा सो भए गरेको मममतले पन्र 
ददन मभर सवारी धनीले अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष सो को 
प्रमतमलहप संलग्न गरी तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु सहहत 
मनवेदन ददन ुपनेछ। 

तर दताि प्रमाणपर हराएमा वा अन्य कुनै कारणवस 
नामसएमा नस्जकको ट्राहफक प्रहरी कायािलयको मसफाररस सहहत 
मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परेको मनवेदन उपर आवश्यक 
छानमबन गदाि व्यहोरा ठीक देखेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले सवारी 
धनीलाई त्यस्तो दतािको प्रमाणपरको प्रमतमलहप ददन ुपनेछ।  

48. हववरण पेश गनुि पने: (१) हवदेशबाट सवारी आयात गने फमि, 
कम्पनी वा एजेण्टले आफूले आयात गरेको प्रत्येक सवारीको मोडेल, 
इस्न्जन नम्बर, चेमसस नम्बर तथा त्यस्तो सवारीको हकमसम, 
मनमािताको नाम र आयात मूल्य समेत उल्लेख गरी त्यस्तो 
सवारीमध्ये कुन सवारी कसलाई कहहले मबक्री गरेको र आफूले 
आयात गरी बाँकी रहेको सवारीमध्ये कमत सवारी मौज्दात रहेको 
छ भने्न समेत खुलाई चौमामसक रूपमा अमधकार प्राप्त अमधकारी 
समक्ष हववरण पेश गनुि पनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(२) अमधकार प्राप्त अमधकारीले हवदेशबाट सवारी आयात 
गरी मबक्री हवतरण गने फमि, कम्पनी वा एजेन्टबाट उपदफा (१) 
मा लेस्खएको हववरणको अमतररि सवारी आयात तथा मबक्री हवतरण 
सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक हववरण तथा कागजात माग्न 
सक्नेछ। त्यसरी मामगएको हववरण तथा कागजात तरुून्त उपलब्ध 
गराउने कतिव्य त्यस्तो फमि, कम्पनी वा एजेन्टको हनेुछ।  

पररच्छेद- ४ 

चालक अनमुमतपर सम्बन्धी व्यवस्था 

49. सवारी चलाउन नहनेु: कुनै पमन व्यस्िले चालक अनमुमतपर प्राप्त 
नगरी कुनै पमन सवारी चलाउन हुँदैन।  

50. सवारी चलाउन ददन नहनेु: कसैले आफ्नो स्वाममत्व वा स्जम्मामा 
रहेको कुनै सवारी साधन सवारी चालक अनमुमतपर प्राप्त नगरेको 
व्यस्िलाई चलाउन ददन हुँदैन।  

51. चालकको योग्यता: (१) देहायका व्यस्ि देहाय बमोस्जम चालक 
अनमुमतपर प्राप्त गनि योग्य मामनने छना्ः-  

(क)  ठूला सवारीको हकमा एक्काइस वषि उमेर पूरा 
गरेको व्यस्ि,  

(ख)  मझौला सवारीको हकमा अठार वषि उमेर पूरा 
गरेको व्यस्ि, 

(ग)  कार, जीप र तीन पाङ्ग्ग्र ेलगायतको सानो सवारी 
साधन का लामग अठार वषि उमेर पूरा भएको र 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गनि बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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मोटरसाईकल, स्कुटर लगायत सानो दईु पाङ्ग्ग्र े
सवारीको हकमा सोह्र वषि उमेर पगूेको व्यस्िले 
चालक अनमुमतपर प्राप्त गनि सक्नेछ। 

(२) देहायका व्यस्ि चालक अनमुमतपर प्राप्त गनि योग्य 
मामनने छैनन्:- 

(क)  छारे रोग भएको वा मानमसक असन्तलुन भएको 
कारणले सवारी साधन चलाउन असमथि भएको, 

(ख)  आखँाको देखे्न शस्ि कमजोर भई चश्मा प्रयोग 
गदाि पमन सामान्य तवरले देखे्न शस्ि ठीक नभएको,  

(ग)  साधारण ध्वमन सङ्कते, आवाज सनु्न नसक्ने, 
(र्)  रातो, हररयो, पहेंलो इत्यादद रङहरू तरुून्त 

छुट्ाउन नसक्ने दृहष्टदोष भएको,  
(ङ)  रतन्धो भएको व्यस्ि, तर फरक क्षमता भएका 

व्यस्िका मनममत्त खास हकमसमले बनेको सवारीको 
मनममत्त यो खण्डको बन्देज लागू हनेु छैन।  

(च)  आधारभूत तह उत्तीणि नभएको व्यस्ि,   

(छ)  दफा ६५ बमोस्जम चालक अनमुमतपर रद्द 
भएकोमा त्यस्तो रद्द भएको मममतले पाँच वषि अवमध 
पूरा नभएको व्यस्ि। 

52. चालक अनमुमतपरको लामग मनवेदन: (१) दफा ५१ बमोस्जमको 
योग्यता भएको व्यस्िले तोहकए बमोस्जमको मसकारु चालक अनमुमत 
पर र प्रमास्णत लग बकुसहहत परीक्षण चालक अनमुमतपरका लामग 
तोहकएको ढाँचामा अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ु
पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदनसाथ मनवेदकले 
चालक अनमुमतपरको लामग तोहकएको दस्तरु, नागररकताको 
प्रमाणपरको प्रमास्णत प्रमतमलहप, हालसालै स्खस्चएको आफ्नो तीन 
प्रमत पासपोटि साइजको फोटो, प्रचमलत मान्यता प्राप्त स्चहकत्सकले 
मनजको स्वास्थ्य परीक्षण गरी ददएको मनरोमगताको प्रमाण पर र 
मनजले चलाउन चाहेको सवारीको प्रस्शक्षण मलएको प्रमास्णत लगबकु 
र चालक प्रस्शक्षाथीको रूपमा मनधािररत कोसि पूरा गरेको प्रमाणपरको 
प्रमतमलहप समेत संलग्न गनुि पनेछ।  

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
मनमािण उपकरण सवारी चालक अनमुमतपरको लामग प्रदेश 
सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त तामलम केन्रबाट तामलम प्राप्त गरेको 
प्रमाणपरको प्रमतमलहप पेश गनुि पनेछ।  

(४) कुनै सवारी साधन चलाउन अनमुमतपर प्राप्त 
गररसकेका चालकलाई अको सवारी साधनको लामग थप अनमुमतपर 
ददंदा मलस्खत परीक्षा मलइने छैन।  

53. मनवेदकको परीक्षणाः (१) दफा ५२ बमोस्जम मनवेदन परेपमछ 
मनवेदक सवारी चलाउन समथि भए नभएको, छ वा छैन र मनजलाई 
त्यस्तो सवारी वा सवारी सम्बन्धी ऐन, मनयम तथा ट्राहफक सङ्केत 
सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भए नभएको कुराको यहकन गनि परीक्षा मलन ु
पनेछ र त्यसरी मलइने परीक्षाको हवषय र परीक्षा प्रणाली मन्रालयले 
तोके बमोस्जम हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मलइएको परीक्षामा असफल 
हनेु मनवेदकले सो परीक्षा सम्पन्न भएको मममतले तीस ददनपमछ मार 
दफा ५२ बमोस्जम पनुाः मनवेदन ददन सक्नेछ। 
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(3) सवारी चालक अनमुमतपरको ट्रायलको हकमा 
मन्रालयले हालको व्यवस्थालाई स्वचामलत प्रणालीमा लैजान 
आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

54. चालक अनमुमतपर ददने: (१) दफा ५३ बमोस्जम परीक्षा मलई 
सफल भएका मनवेदकलाई सो समममतको मसफाररशमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले अनसूुची- ५ बमोस्जमको ढाँचामा तीन महहनामभर चालक 
अनमुमतपर ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमतपर ददंदा सो 
अनमुमतपरमा कुन सवारीको लामग अनमुमतपर ददएको हो सो कुरा 
स्पष्ट रूपमा जनाउन ुपनेछ।  

(३) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
साविजमनक सवारी चलाउने चालकलाई ददइने चालक अनमुमतपर 
सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

55. परीक्षणकालमा रहने: (१) दफा ५४ बमोस्जम ददइने चालक 
अनमुमतपर एक वषिको परीक्षणकाल रहने गरी ददइनेछ।  

(२) परीक्षण चालक अनमुमतपर मलएका चालकले 
परीक्षणकालको अवमधमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको 
मनयमावली बमोस्जम पालना गनुि पने शतिको उल्लंर्न नगरी 
आठभन्दा बढी मडमेररट अङ्ग् क प्राप्त नगरेमा त्यस्तो चालकलाई 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले मनजको सम्बस्न्धत वगिको चालक 
अनमुमतपर स्वताः स्थायीमा पररणत गनेछ।  

(३) परीक्षण चालक अनमुमतपर मलएका चालकले 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गनि बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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परीक्षणकालको अवमधमा आठभन्दा बढी मडमेररट अङ्ग् क प्राप्त गने 
गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम बमोस्जम पालना 
गनुि पने शतिको उल्लंर्न गरेमा मनजको चालक अनमुमतपर छ 
महहनाको लामग मनलम्बनमा रहनेछ। 

56. हवदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अनमुमतपरको मान्यता: कसैले हवदेशी 
राष्ट्रबाट चालक अनमुमतपर प्राप्त गरेको रहेछ भने सो अनमुमतपरमा 
लेस्खएको सवारी चलाउन त्यस्तो व्यस्िले दफा ५२ बमोस्जम 
मनवेदन ददएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो व्यस्िबाट चालक 
अनमुमतपरको लामग लाग्ने दस्तरु मलई चालक अनमुमतपर ददन 
सक्नेछ।  

तर त्यस्तो चालक अनमुमतपरको लामग प्रयोगात्मक 
परीक्षा मलन ुपनेछ। आफ्नो राष्ट्रबाट सवारी चालक प्रमाणपर प्राप्त 
गरेका हवदेशी कूटनैमतक मनयोगमा काम गने कमिचारीको हकमा 
परराष्ट्र मन्रालयबाट मसफाररश भई आएमा कुनै परीक्षा नमलई सवारी 
चालक अनमुमत पर  ददइनेछ।   

57. अन्तरािहष्ट्रय चालक अनमुमतपर स्वताः मान्य हनेुाः अन्तरािहष्ट्रय चालक 
अनमुमतपर प्राप्त गरेको व्यस्िले सो अनमुमतपरमा लेस्खएको सवारी 
नेपालभर चलाउन सक्नेछ।  

58. चालक अनमुमतपरको वैधता: (१) दफा ५४ बमोस्जम चालक 
अनमुमतपर प्राप्त गने व्यस्िले सो अनमुमतपरमा उल्लेस्खत सवारी 
मार चलाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अधीनमा रही चालकले 
त्यस्तो सवारी चलाउन सक्नेछ।  

(३) चालक अनमुमतपर ददइएको मममतले पाँच वषिसम्म 
बहाल रहनेछ।  
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59. चालक अनमुमतपरमा समावेश गने: (१) कुनै चालकले आफूले 
पाएको चालक अनमुमतपरमा उस्ल्लस्खत सवारीका अमतररि अन्य 
कुनै सवारी समावेश गराउन चाहेमा समावेश गराउन चाहेको 
सवारीको हकमसम खुलाई तोहकएको ढाचँामा तोहकएको दस्तरु संलग्न 
गरी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनवेदन परेमा परीक्षा समममतले 
चालक अनमुमतपरमा समावेश गराउन चाहेको सवारी चालकले 
चलाउन सक्छ सिैन भने्न कुराको यहकन गनि दफा ५३ बमोस्जम 
मनजको परीक्षा मलन ुपनेछ।  

तर एक पटक मलस्खत परीक्षा उत्तीणि भएकाको हकमा पनुाः 
मलस्खत परीक्षा मलइरहन ुपने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम परीक्षा मलंदा सफल भएको 
चालकको अनमुमतपरमा मनजले समावेश गराउन चाहेको सवारी 
समावेश गरी अमधकार प्राप्त अमधकारीले नयाँ चालक अनमुमतपर 
ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम चालक अनमुमतपर ददंदा दफा 
५५ बमोस्जम परीक्षणकालमा रहने गरी ददइनेछ।  

60. चालक अनमुमतपरको नवीकरणाः (१) दफा ५८ को उपदफा (३) 
बमोस्जम चालक अनमुमतपरमा लेस्खएको म्याद नार्केो नब्बे 
ददनमभर त्यस्तो चालक अनमुमतपर नवीकरण गराई सक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम म्याद नार्ी चालक 
अनमुमतपर नवीकरण गराउन आउने चालकबाट नवीकरण दस्तरुको 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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अमतररि सो म्याद नार्ेको एक वषिसम्म एक सय प्रमतशत, दईु 
वषिसम्म दईु सय प्रमतशत, तीन वषिसम्म तीन सय प्रमतशत, चार 
वषिसम्म चार सय प्रमतशत र पाँच वषिसम्म पाँच सय प्रमतशत थप 
दस्तरु समेत मलई नवीकरण गनुि पनेछ। 

(३) चालकले उपदफा (१) वा (२) बमोस्जमको म्यादमभर 
चालक अनमुमतपर नवीकरण गराउनको लामग तोहकएको दस्तरु 
बझुाएको प्रमाण संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष पेश 
गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम नवीकरणको लामग चालक 
अनमुमतपर पेश हनु आएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो 
चालक अनमुमतपर अको पाँच वषिसम्मको लामग नवीकरण गनुि 
पनेछ। 

61. चालक अनमुमतपर स्वताः रद्द हनेु: (१) दफा ६० बमोस्जमको 
अवमधमा नवीकरण नगररएको चालक अनमुमतपर स्वताः रद्द हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम रद्द भएको चालक 
अनमुमतपरको अमभलेख हटाइनेछ।   

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अमभलेख हटाइएको चालक 
अनमुमतपर नवीकरण गररने छैन।  

62. नवीकरण गराउँदा मनरोमगताको प्रमाणपर पेश गनुि पने: साविजमनक 
सवारी चलाउने चालकले चालक अनमुमतपर नवीकरण गराउँदा 
स्वीकृत स्चहकत्सकले ददएको मनरोमगताको प्रमाणपर समेत अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ।  

63. चालकको ठेगाना बदमलएमा सूचना गनुि पनेाः (१) चालकको स्थायी 
ठेगाना बदमलएमा एक महहनामभर सो कुराको सूचना अमधकार प्राप्त 
अमधकारीलाई ददन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचना प्राप्त भएपमछ 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले चालकको नयाँ ठेगाना समेत अमभलेख 
जनाउन लगाउन ुपनेछ।  

64. चालक अनमुमतपर मनलम्बन तथा रद्द गनेाः (१) अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले देहायको अवस्थामा देहायको अवमधसम्म चालकको 
चालक अनमुमतपर मनलम्बन गनि सक्नेछ:- 

(क)  कुल १० वा सो भन्दा बढी मडमेररट अङ्ग् क प्राप्त 
गने गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम 
बमोस्जम पालन गनुि पने शतिहरु उल्लंर्न गरेको 
प्रमास्णत भएमा छ महहनासम्म,  

(ख) १५ मडमेररट अङ्ग् कभन्दा बढी प्राप्त गरेमा सात 
महहनासम्म,  

(ग)  २० मडमेररट अङ्ग् कभन्दा बढी प्राप्त गरेमा आठ 
महहनासम्म,  

(र्)  मादक पदाथि सेवन गरी सवारी चलाएको प्रमास्णत 
भएमा पहहलो पटकका लामग तीन महहना र दोस्रो 
पटकका लामग छ महहनासम्म,  

(ङ)  मनधािरण गमतभन्दा बढी गमतमा सवारी चलाएको 
प्रमास्णत भएमा पहहलो पटक भए ५० अङ्ग् क 
जररबाना र दोस्रो पटक भए तीन महहनासम्म 
चालक अनमुमतपर मनलम्बन।  

(२) अमधकार प्राप्त अमधकारीले देहायको अवस्थामा चालक 
अनमुमतपर रद्द गनि सक्नेछ:-   
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(क)  उपदफा (१) को खण्ड (र्) बमोस्जम मनलम्बन 
गरेपमछ पमन तेस्रो पटक मादक पदाथि सेवन गरी 
सवारी चलाएको प्रमास्णत भएमा,  

(ख)  उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोस्जम मनलम्बन 
गरेपमछ पमन तेस्रो पटक मनधािररत भन्दा बढी 
गमतमा सवारी चलाएको प्रमास्णत भएमा।  

65. चालक अनमुमतपर खारेज गनि सहकने: (१) कुनै चालकमा दफा 
५१ मा लेस्खएको कुनै अयोग्यता भएको प्रमास्णत भएमा वा झटु्टा 
हववरण पेश गरी चालक अनमुमतपर प्राप्त गरेकोमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनमुमतपर खारेज गरी सो 
अनमुमतपर हफताि बझुाउँन चालकलाई आदेश ददन सक्नेछ।   

(२) सवारी चालकको लापरवाहीका कारण भएको सवारी 
दरु्िटनाबाट मामनसको अङ्गभङ्ग भएको वा मतृ्य ुभएको प्रमास्णत भएमा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो चालकको चालक अनमुमत पर 
खारेज गरी सो अनमुमतपर हफताि बझुाउन चालकलाई आदेश ददन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोस्जमको आदेश प्राप्त 
भएको मममतले सात ददनमभर चालकले आफ्नो अनमुमत पर अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समक्ष हफताि बझुाउन ुपनेछ।  

66. चालक अनमुमतपरको प्रमतमलहप ददने: (१) चालक अनमुमतपर 
हराएमा, नामसएमा वा कुनै कारणले काम नलाग्ने भएमा पन्र 
ददनमभर चालकले ट्राहफक प्रहरी कायािलयको मसफाररस सहहत 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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सम्बस्न्धत अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष चालक अनमुमतपरको 
प्रमतमलहपको लामग तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत राखी 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परेको मनवेदन उपर आवश्यक 
छानमबन गरी व्यहोरा ठीक देखेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
चालकलाई चालक अनमुमतपरको प्रमतमलहप ददनेछ।  

67. स्वचामलत (अटोमेहटक) सवारी अनमुमतपर सम्बन्धी व्यवस्था: (१) 
प्रहवमधयिु स्वचामलत सवारी चलाउनको लामग मार छुटै्ट चालक 
अनमुमतपरको व्यवस्था गनि सहकनेछ। 

तर यस उपदफा बमोस्जमको सवारी अनमुमतपर अन्य 
सवारीको हकमा लागू हनेु छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

68. प्रस्शक्षाथी चालक सम्बन्धी व्यवस्था: प्रस्शक्षाथी सवारी चालक 
सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोस्जम हनेुछ। 

68क. सवारी चालक अनमुमतपरको अमभलेख राख्न ु पनेाः मन्रालयले 
कम्प्यटुर प्रणालीको हवकास गरी हवद्यतुीय माध्यमबाट सवारी चालक 
अनमुमतपर सम्बन्धी कायिको अमभलेख सरुस्क्षत राख्न ुपनेछ। 

पररच्छेद- ५ 
पररचालक अनमुमतपर सम्बन्धी व्यवस्था 

69. अनमुमतपर नमलई पररचालकको काम गनि नहनेु: (१) कुनै पमन 
व्यस्िले पररचालक अनमुमतपर प्राप्त नगरी कुनै पमन साविजमनक 
सवारीमा पररचालकको काम गनुि हुँदैन। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गनि बनेको ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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(२) पररचालक अनमुमतपर प्राप्त नगरेको कुनै पमन 
व्यस्िलाई साविजमनक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले 
पररचालकको काममा लगाउन हुँदैन। 

70. पररचालकको लामग योग्यता: देहायको व्यस्ि पररचालक अनमुमतपर 
प्राप्त गनि योग्य हनेुछ:-  

(क)  अठार वषि उमेर पगुकेो,  
(ख)  साधारण लेखपढ गनि जाने्न, 
(ग)  मनरोमगताको प्रमाणपर भएको।  

71. पररचालक अनमुमतपरको लामग मनवदेन ददने: (१) दफा ७० 
बमोस्जमको योग्यता भएको व्यस्िले कुनै साविजमनक सवारीमा 
पररचालकको काम गनिको लामग पररचालक अनमुमतपर मलन चाहेमा 
तोहकएको ढाँचामा अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन साथ मनवेदकले 
पररचालक अनमुमतपरको लामग तोहकएको दस्तरु, हालसालै 
स्खस्चएको आफ्नो तीनप्रमत पासपोटि साइजको फोटो, नागररकताको 
प्रमाणपरको प्रमास्णत प्रमतमलहप र प्रचमलत कानून बमोस्जमको 
मान्यता प्राप्त स्चहकत्सकद्वारा ददइएको मनरोमगताको प्रमाणपर समेत 
संलग्न गनुि पनेछ।  

72. पररचालक अनमुमतपर ददने: (१) दफा ७१ बमोस्जम पररचालक 
अनमुमतपरको लामग मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
आवश्यक छानमबन गरी मनवेदनसाथ संलग्न व्यहोरा साचँो देस्खएमा 
मनवेदकलाई अनसूुची- ६ बमोस्जमको ढाँचामा पररचालक अनमुमतपर 
ददन ु पनेछ। यसरी पररचालक अनमुमतपर प्राप्त व्यस्िले आफू 
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कायिरत यातायात सेवामा संलग्न साविजमनक सवारीलाई सवु्यवस्स्थत 
ढङ्गबाट पररचालन गने स्जम्मेवारी वहन गनुि पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको पररचालक अनमुमतपर 
सो ददइएको मममतले पाँचवषिसम्म बहाल रहनेछ।  

73. पररचालक अनमुमतपरको नवीकरण: (१) दफा ७२ को उपदफा 
(२) बमोस्जम पररचालक अनमुमतपरमा म्याद नार्केो तीन 
महीनामभर त्यस्तो पररचालक अनमुमतपर नवीकरण गराई सक्न ु
पनेछ।  

(२) पररचालकले उपदफा (१) बमोस्जमको म्यादमभर 
पररचालक अनमुमतपर नवीकरण गराउनको लामग तोहकएको दस्तरु 
संलग्न राखी पररचालक अनमुमतपर अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष 
पेश गनुि पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम नवीकरणको लामग पररचालक 
अनमुमतपर पेश हनु आएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो 
पररचालक अनमुमतपर अको पाचँ वषिसम्मको लामग नवीकरण गनुि 
पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको म्याद नार्ी पररचालक 
अनमुमतपर नवीकरण गराउन आउने पररचालकबाट नवीकरण 
दस्तरुको अमतररि सो म्याद नार्केो एक वषिसम्म एकसय प्रमतशत, 
दईु वषिसम्म दईुसय प्रमतशत, तीन वषिसम्म तीनसय प्रमतशत, चार 
वषिसम्म चारसय प्रमतशत र पाचँ वषिसम्म पाचँसय प्रमतशत थप दस्तरु 
मलई त्यस्तो पररचालक अनमुमतपर नवीकरण गनुि पनेछ।  

74. पररचालक अनमुमतपर स्वताः रद्द हनेु: (१) दफा ७३ को उपदफा 
(४) बमोस्जम मनधािररत अवमधसम्म पमन नवीकरण नगररएको 
पररचालक अनमुमतपर स्वताः रद्द हनेुछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम रद्द भएको पररचालक 
अनमुमतपरको अमभलेख हटाइनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अमभलेखबाट हटाइएको 
पररचालक अनमुमतपर नवीकरण गररने छैन।  

75. पररचालकको ठेगाना बदमलएमा सूचना गनुि पने: (१) पररचालकको 
स्थायी ठेगाना बदमलएमा एक महीनामभर सो कुराको सूचना अमधकार 
प्राप्त अमधकारीलाई ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सूचना प्राप्त भएपमछ 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले पररचालकको नयाँ ठेगाना समेत अमभलेख 
जनाउन लगाउन ुपनेछ।  

76. पररचालक अनमुमतपर मनलम्बन गनि सहकनेाः यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगित बनेको मनयम बमोस्जम पररचालकले पालन गनुि पने शतिहरू 
पाँच पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको प्रमास्णत भएमा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो पररचालकको पररचालक अनमुमतपर छ 
महहनासम्मको लामग मनलम्बन गनि सक्नेछ।  

77. पररचालक अनमुमतपर खारेज गनि सहकने: (१) दफा ७० मा 
लेस्खएको कुनै योग्यता पररचालकमा नभएको प्रमास्णत भएमा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो पररचालकको पररचालक 
अनमुमतपर खारेज गरी सो अनमुमतपर हफताि बझुाउन पररचालकलाई 
आदेश ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आदेश प्राप्त भएको मममतले 
सात ददनमभर पररचालकले आफ्नो पररचालक अनमुमतपर अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समक्ष हफताि बझुाउन ुपनेछ। 
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78. पररचालक अनमुमतपरको प्रमतमलहप ददने: (१) पररचालक अनमुमतपर 
हराएमा वा अन्य कुनै कारणबाट नामसएमा पैंतीस ददनमभर 
पररचालकले सम्बस्न्धत अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष पररचालक 
अनमुमतपरको प्रमतमलहपको लामग तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु 
समेत राखी मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन उपर आवश्यक 
छानमबन गरी व्यहोरा ठीक देखेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
पररचालकलाई पररचालक अनमुमतपरको प्रमतमलहप ददनेछ।  

पररच्छेद- ६ 
यातायात व्यवस्थापन 

79. सडक मागि मनधािरण गने: मन्रालयले उपयिु देखेको ठाउँमा 
आवश्यकता अनसुार साविजमनक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन 
गनि मागि मनधािरण गरी सो को सूचना सविसाधारणको जानकारीको 
लामग साविजमनक रूपमा प्रकास्शत गनुि पनेछ।  

80. नमनुा मागि मनधािरण गने: उत्पादन वा एसेम्बल हनेु वातावरणमैरी 
सवारी साधन खररद गरी सञ्चालन गने व्यस्ि, फमि, कम्पनी वा 
सहकारीबाट कुनै मागि मनधािरण गनि माग भएमा मन्रालयले त्यस्तो 
सवारी साधन सञ्चालन हनेु स्थानहरु तोकी नमनुा मागि मनधािरण गनि 
सक्नेछ। 

81. मागि मनधािरण समममत: (१) प्रदेश भर सहज, सरल र सरुस्क्षत तवरले 
लामो मागि र मध्यम मागिको मागि मनधािरण गनि देहाय बमोस्जमको 
मागि मनधािरण समममत रहनेछ:-  

(क) सस्चव, भौमतक पवूािधार हवकास  

 मन्रालय -संयोजक 
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(ख) मनदेशक, यातायात पूवािधार मनदेशनालय  -सदस्य 

(ग) प्रमखु, प्रादेस्शक सडक तथा यातायात व्यवस्था 
महाशाखा  -सदस्य 

(र्) प्रमखु, ग्राममण सडक महाशाखा, भौमतक पूवािधार 
हवकास मन्रालय  -सदस्य 

(ङ) आन्तररक माममला तथा कानून मन्रालयले तोकेको 
अमधकृतस्तरको कमिचारी -सदस्य  

(च) शाखा अमधकृत, यातायात व्यवस्था -सदस्य-सस्चव 

तर छोटो मागि र स्थानीय मागिका हकमा स्थानीय तहमा 
भए स्थानीय कानून बमोस्जम मागि मनधािरण हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको समममतले मागि मनधािरण गदाि 
सम्बस्न्धत सडकको स्तर, अवस्था, सो सडकमा चल्न सक्ने सवारी 
साधनको हकमसम, सो सडकमा आवागमन गने यारीको चाप तथा 
माग, सम्बस्न्धत सडक मडमभजन कायािलय तथा स्थानीय मनकायको 
मसफाररश र सो सडक हस्तान्तरण हुदँाका शतिहरु समेतलाई ध्यानमा 
राख्न ुपनेछ।   

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन प्रदेश 
कानून र स्थानीय कानून नबनेसम्म यस ऐन बमोस्जम अस्थायी मागि 
मनधािरण बाहेक सबै हकमसमको मागि मनधािरण गने अमधकार उपदफा 
(१) बमोस्जमको समममतलाई नै हनेुछ।   

82. अनदुान ददने: दगुिम तथा हपछमडएका वस्तीका जनतालाई सवारीको 
न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउन साविजमनक सवारी सञ्चालन गनि प्रदेश 
सरकारले अनदुान ददन सक्नेछ।  
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83. मास-ट्रान्सपोटिलाई प्राथममकता ददने: मन्रालयले सडकको अवस्था 
एवं सवारी चापको आधारमा साविजमनक सूचना प्रकाशन गरी मास-
ट्रान्सपोटिलाई प्राथममकता ददई मनधािररत (डेमडकेटेड) लेन प्रयोग गने 
गरी स्वीकृत ददन सक्नेछ। 

84. मागि इजाजतपर नमलई यातायात सेवा सञ्चालन गनि नहनेु: दफा 
७९ बमोस्जम मनधािररत मागिमा मागि इजाजतपर प्राप्त नगरी कुनै 
पमन साविजमनक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गनुि हुँदैन।  

85. मागि इजाजतपरको लामग दरखास्ताः यातायात सेवा सञ्चालन गनिको 
मनममत्त कुनै साविजमनक सवारीलाई कुनै मागि प्रयोग गनुि परेमा 
व्यवस्थापक वा सवारी धनीले तोहकएको ढाँचामा जाँचपास गरेको 
मममतले सात ददनमभर अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मागि 
इजाजतपरको लामग तोहकएको दस्तरु सहहत मनवेदन ददन ुपनेछ।  

86. मागि इजाजतपर ददन ु पने: (१) दफा ८५ बमोस्जम मागि 
इजाजतपरको लामग मनवेदन परेमा अमधकारप्राप्त अमधकारीले दफा 
८७ को अधीनमा रही त्यस्तो साविजमनक सवारीलाई प्रदेशभर 
सञ्चालन गनि सहकने गरी --- प्रदेशस्तरको र इजाजतपरमा 
तोहकएको मागि मार प्रयोग गनि अनसूुची- ७ बमोस्जमको ढाचँामा 
मागि इजाजतपर ददन ुपछि।  

तर एक प्रदेशबाट अको प्रदेशमा सञ्चालन हनेु सवारीको 
लामग अको प्रदेशको सम्बस्न्धत यातायात व्यवस्था कायािलयको 
सहममत मलइ मागि इजाजतपर ददन सहकनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
 

 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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राजमागिको हकमा मन्रालयले आवश्यक देखेमा खुल्ला 
प्रमतस्पधािबाट आवश्यक शतिहरु तोकी मागि इजाजतपर ददने 
व्यवस्था गनि सक्नेछ।   

(३) अमधकार प्राप्त अमधकारीले साविजमनक रूपमा सूचना 
प्रकाशन गरी कुनै रुट वा एररयामा रुट परममट जारी गरी सो रुट 
वा एररयामा चल्ने सवारीको हकमसम एवं सङ्ग््या तोक्न सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जम ददइएको मागि इजाजतपर छ 
महहनासम्म बहाल रहनेछ। 

87. मागि इजाजतपर सम्बन्धी व्यवस्था: दफा ८६ बमोस्जम कुनै 
साविजमनक सवारीलाई मागि इजाजतपर ददंदा त्यस्तो साविजमनक 
सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले देहायका कुराहरू पूरा गरे नगरेको 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले जाँच गरी पूरा गरेको भए मार त्यस्तो 
साविजमनक सवारीलाई मागि इजाजतपर ददन ुपनेछ:- 

(क) सवारी चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी, सवारीमा 
काम गने कामदार तथा कमिचारी, तेस्रो पक्षको 
बीमा र यारबुाहक सवारी भए यार ुबीमामा,  

(ख)  सवारीको जाचँपास, र   

(ग)  दतािको प्रमाणपर नवीकरण।  

88. मागिको इजाजतपर पररवतिन गनुि परेमा: (१) मागि इजाजतपरको 
अवमध समाप्त नहुँदै सो मागि इजाजतपरमा तोहकएको साविजमनक 
सवारीलाई अन्य कुनै मागिमा प्रयोग गनुि परेमा सवारी धनी वा 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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व्यवस्थापकले पनुाः दफा ८५ बमोस्जम मागि इजाजतपरको लामग 
मनवेदन ददई मागि इजाजतपर मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले त्यस्तो साविजमनक सवारीको लामग पहहले ददएको मागि 
इजाजतपर खारेज गरी नयाँ मागि इजाजतपर ददन ुपनेछ।  

89. बह ुमागि इजाजतपर ददन सहकने: (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भए तापमन कुनै मालवाहक साविजमनक सवारीले 
ढुवानी सेवा परु याई रहेको मागिमा कुनै असर नपने गरी सो मागिसँग 
सम्बस्न्धत हनु आउने अन्य मागिमा समेत उि साविजमनक सवारी 
प्रयोग गनि पाउने गरी अमधकार प्राप्त अमधकारीले ...... मागि 
इजाजतपर ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम एकभन्दा बढी मागिमा यातायात 
सेवा सञ्चालन गनि पाउने गरी बह ुमागि इजाजतपर ददँदा त्यस्तो 
प्रत्येक मागिको लामग लाग्ने मागि दस्तरु समेत साविजमनक सवारीको 
धनी वा व्यवस्थापकले बझुाउन ुपनेछ।  

90. पटके मागि इजाजतपर: (१) हवशेष काम परी कुनै साविजमनक 
सवारीलाई मागि इजाजतपरमा लेस्खएको मागि बाहेक अन्य कुनै 
मागिमा चलाउन ु परेमा त्यस्तो साविजमनक सवारीको धनी वा 
व्यवस्थापकले पटके मागि इजाजतपरको लामग तोहकएको ढाँचामा 
तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा स्झहकएको। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी व्यहोरा ठीक देखेमा बढीमा 
सात ददनसम्मको लामग पटके मागि इजाजतपर ददन सक्नेछ।  

91. मागि इजाजतपर ददन इन्कार गनि सहकने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेस्खएको भएतापमन राहष्ट्रय राजमागि बाहेक अन्य कुनै मागिमा 
यातायात सेवा सञ्चालन गनि मागि इजाजतपर प्रदान गदाि त्यस्तो 
मागिमा यारीको चाप र साविजमनक सवारीको सङ्ग््या, प्रदूषण वा 
तोहकएका स्तर नभएका वा अन्य कुनै कारणबाट मागि इजाजतपर 
प्रदान गदाि साविजमनक हहतको प्रमतकुल हनु जान्छ भने्न अमधकार 
प्राप्त अमधकारीलाई लागेमा मनजले व्यवस्थापन समममतसँग परामशि 
गरी मागिको इजाजतपर ददन इन्कार गनि सक्नेछ।  

तर त्यसरी इन्कार गररएको कारण खुलाई जानकारी 
गराउन ुपनेछ। 

92. मागि इजाजतपर नवीकरणाः (१) दफा ८६ को उपदफा (२) 
बमोस्जम मागि इजाजतपरमा लेस्खएको म्याद सहकएको पन्र 
ददनमभर त्यस्तो मागि इजाजतपर नवीकरण गराउन मनवेदन ददन ु
पनेछ।  

(२) सवारी धनी, व्यवस्थापक वा मनजहरूले खटाएको 
व्यस्िले उपदफा (१) बमोस्जम मागि इजाजतपर नवीकरण 
गराउनको लामग तोहकएको ढाचँामा तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न 
राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोस्जम नवीकरणको लामग मनवेदन 
परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो मागि इजाजतपर अको छ 
महहनाको लामग नवीकरण गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको म्याद नार्ी मागि इजाजतपर 
नवीकरण गराउन आउने सवारी धनीबाट सो म्याद नार्ेको एक 
महीनासम्म नवीकरण दस्तरुको अमतररि शत प्रमतशत थप दस्तरु 
मलई त्यस्तो मागि इजाजतपर नवीकरण गनुि पनेछ।  

93. मागि इजाजतपर स्वताः मनलम्बन हनेु: (१) दफा ९२ को उपदफा 
(४) बमोस्जम मनधािररत अवमधसम्म पमन नवीकरण नगररएमा त्यस्तो 
मागि इजाजतपर स्वताः मनलम्बन हनेुछ।  

(२) ------- 
(३) ------ 

94. पनुाः मागि इजाजतपर ददन सहकने: दफा ९३ बमोस्जम मनलम्बन 
भएको मागि इजाजतपरमा लेस्खएको साविजमनक सवारीको लामग पनुाः 
मागि इजाजतपर मलन आएमा त्यस्तो सवारीको धनी वा 
व्यवस्थापकबाट दफा ९२ बमोस्जम मलन ुपने नवीकरण तथा थप 
दस्तरु समेत मलई मनजलाई एक हजार रूपैयाँदेस्ख तीन हजार 
रूपैयासँम्म जररबाना गरी त्यस्तो सवारी चलाउन दफा ८६ बमोस्जम 
------ मागि इजाजतपर ददन ुपनेछ।  

95. मागि इजाजतपर स्थमगत गनि सहकने: (१) यस ऐन बमोस्जम मागि 
इजाजतपर मलएको कुनै साविजमनक सवारी दरु्िटनामा परी वा अन्य 
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कुनै कारणबाट मबग्री छ महीना वा सो भन्दा बढी अवमधसम्म 
चलाउन नसहकने भएमा सवारी धनीले सो व्यहोरा खुलाई मागि 
इजाजतपर संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष त्यस्तो 
मागि इजाजतपर स्थमगत गनिका लामग मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मनवेदन परेमा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी उपयिु देखेमा त्यस्तो 
साविजमनक सवारी चलाउन नसहकने अवमधसम्मका लामग त्यस्तो 
सवारीको मागि इजाजतपर स्थमगत गनि सक्नेछ।  

(३) मागि इजाजतपरमा तोकेको मागिमा साविजमनक सवारी 
साधन सञ्चालन नगरी जनजीवनमा प्रमतकुल असर पने गरी यातायात 
सेवा अवरूद्ध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्ता सवारीहरूको मागि 
इजाजतपर बढीमा एक महीनासम्मको लामग स्थमगत गनि सक्नेछ।   

96. मागि इजाजतपर खारेज हनेु: कुनै साविजमनक सवारीले देहायको 
कसूर गरेको पाइएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सवारी 
साधनको मागि इजाजतपर खारेज गनि सक्नेछाः-  

(क)  यारी बाहक सवारीले सवारी दतािको प्रमाणपरमा 
लेस्खएको मसट सङ्ग््याभन्दा बढी यारी राखी 
सवारी चलाएमा, 

(ख)  यारी बाहक सवारी साधनले मालसामान (यारीको 
स्झहटगनु्टा बाहेक) बोकेमा र मालबाहक सवारी 
साधनले यारी बोकेमा,  

(ग)  लामो रुटमा सञ्चालन हनेु साविजमनक सवारीमा 
कम्तीमा दईुजना सवारी चालक नराखी सवारी 



 

53 
 

सञ्चालन गरेमा,  

(र्)  रुट इजाजत नमलएको मागिमा सवारी चलाएमा,  

(ङ)  सवारी साधनको स्वरूप बदलेको पाइएमा। 

97. मागि इजाजतपर रद्द गनि सहकने: (१) इजाजतपरमा तोकेको मागिमा 
तोहकएको शतिमा साविजमनक सवारी साधन सञ्चालन नगरेमा 
अमधकारप्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सवारीको मागि इजाजतपर रद्द गनि 
सक्नेछ।   

(२) मन्रालयले अन्तगितको कायािलयबाट इजाजतपर मलई 
सञ्चालनमा रहेको साविजमनक सवारीको आवागमनमा वाधा अवरोध 
गने व्यस्ि, संस्था वा कम्पनीले पाएको मागि इजाजतपर अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले रद्द गनि सक्नेछ।   

(३) यस ऐन बमोस्जम मागि इजाजतपर मलएको कुनै 
साविजमनक सवारी चलाउन नसहकने गरी मबमग्रए वा नामसएमा त्यस्तो 
सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले सोको प्रमाण संलग्न राखी मागि 
इजाजतपरको मान्यता रद्द गराउन अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष 
मनवेदन ददन ुपछि। 

98. मागि इजाजतपरको प्रमतमलहप ददने: (१) मागि इजाजतपर च्यामतएमा 
र झरुो भै नबसु्झने भएमा सो भए गरेको मममतले पन्र ददनमभर 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकले मागि इजाजतपरको लामग अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समक्ष सो को प्रमतमलहप संलग्न राखी तोहकएको 
ढाँचामा तोहकएको दस्तरु सहहत मनवेदन ददन ुपनेछ। 
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तर मागि इजाजतपर हराएमा वा अन्य कुनै कारणवस 
नामसएमा सो भए गरेको मममतले नस्जकको ट्राहफक प्रहरी कायािलयको 
मसफाररस सहहत सात ददनमभर मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम परेको मनवेदन उपर अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले आवश्यक छानमबन गरी व्यहोरा ठीक देखेमा 
मनवेदकलाई मागि इजाजतपरको प्रमतमलहप ददनेछ।  

99. जाचँपास गराउन ुपने: (१) कुनै पमन साविजमनक सवारी साधनले 
यस ऐन बमोस्जम मागि इजाजतपर मलन ुपूवि देहाय बमोस्जम सवारी 
साधन जाँचपास गराएको हनु ुपनेछ:- 

(क) तयारी सवारी साधन आयात भई साविजमनक 
सवारीको रूपमा दताि गरी नामसारी भएको मममतले 
सात ददनमभर जाँच पास गराउन ुपने, 

(ख) चेमसस आयात भई सवारी साधनको स्वरूप (बडी) 
बनाउन ुपने अवस्थाको सवारी साधन दताि भएको 
मममतले छ महहना मभर सवारी साधनको स्वरूप 
(बडी) मनमािण गरी नामसारी गररसक्न ु पने र 
नामसारी भएको मममतले सात ददनमभर जाँचपास 
गराउन ुपने। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम जाँचपास नगराई कुनै पमन 
साविजमनक सवारीको लामग मागि इजाजतपर ददइने छैन।  

(३) यस ऐन बमोस्जम जाँचपास गराउन ु पने सवारी 
जाँचपासका लामग तोहकएको मापदण्डमभर नरहेको अवस्थामा पमन 
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सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारीको मागि इजाजतपर अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले बाँकी अवमधको लामग छ महहनासम्म मनलम्बन वा 
खारेज गनि सक्नेछ। 

100. जाचँपासको लामग मनवेदन: जाँचपास गराउन चाहने साविजमनक 
सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले जाँचपासको लामग तोहकएको 
ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी अमधकार प्राप्त 
अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  

101. जाचँपासको प्रमाणपर ददनपुने: (१) दफा १०० बमोस्जम मनवेदन 
परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो साविजमनक सवारी जाँच्न 
लगाई त्यस्तो सवारीको यास्न्रक स्स्थमत र स्वरूप ठीक देस्खएमा 
तोहकएको ढाँचामा जाचँपासको प्रमाणपर ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइने जाँचपासको प्रमाणपरको 
मान्यता छ महहनासम्मको लामग हनेुछ।  

102. पनुाः जाचँपास गराउन ुपनेाः (१) दफा १०१ को उपदफा (२) मा 
लेस्खएको म्याद नार्ेको मममतले सात ददनमभर अमधकार प्राप्त 
अमधकारी समक्ष पनुाः जाँचपासको लामग मनवेदन ददई जाँचपास 
गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा लेस्खएको म्यादसम्म पनुाः जाँचपास 
नगराएमा सो म्याद नार्ेको मममतले पैंतीस ददनमभर त्यस्तो सवारी 
जाँचपास गराउन ल्याएमा जाँचपासको लामग लाग्ने दस्तरुको 
अमतररि शत प्रमतशत थप दस्तरु समेत मलई त्यस्तो सवारी जाँचपास 
गरी ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको म्यादमभर पमन जाँचपास 
नगराएमा त्यस्तो जाँचपासको प्रमाणपर स्वताः रद्द हनेुछ। यसरी 
जाँचपासको प्रमाणपर रद्द भएको साविजमनक सवारी पनुाः जाँचपास 
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गराउन ल्याएमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट उपदफा (२) 
बमोस्जमको दस्तरुको अमतररि पाँचहजार रूपैयासँम्म जररबाना मलई 
त्यस्तो सवारी पनुाः जाँचपास गरी जाँचपासको प्रमाणपर ददन ुपनेछ।  

103. प्रदूषण जाचँ गराउन ुपने: (१) कुनै पमन सवारीको शरुु दताि गराउँदा 
यस ऐनमा तोहकएको स्थान र अवमधमा प्रदूषण जाँच गराउन ुपछि।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदूषण जाँच नगराई कुनै पमन 
सवारी सञ्चालनको लामग इजाजतपर ददइने छैन।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन दईुपांग्र ेसवारीको हकमा दताि गदाि र नामसारी दताि गदाि 
मार प्रदूषण जाँच गराउन ुपनेछ।   

104. प्रदूषण जाचँको लामग मनवदेन: प्रदूषण जाँच गनि चाहने सवारीको 
धनी वा व्यवस्थापकले तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत 
संलग्न राखी अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मनवेदन ददन ुपछि।  

105. प्रदूषण जाचँको स्टीकर ददने: (१) दफा १०४ बमोस्जम मनवेदन 
परेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सवारीको प्रदूषणको स्तर 
जाँच्न लगाई त्यस्तो सवारी तोहकए बमोस्जमको प्रदूषणको 
मापदण्डमभर परेको पाइएमा तोहकए बमोस्जमको ढाँचामा प्रदूषण 
जाँचको स्टीकर ददन ुपछि।     

(२) उपदफा (१) बमोस्जम ददइने प्रदूषण जाँचको 
स्टीकरको मान्यता साविजमनक सवारीको हकमा छ महहनासम्मको 
लामग र अन्य सवारीको हकमा एक वषिको लामग हनेुछ।  

१०५क. प्रदूषण जाचँ नगराएमा हनेु जररबाना: (१) यस ऐन बमोस्जम 
प्रदूषण जाँच गरी ददएको स्स्टकरको मान्यता अवमध समाप्त भएको 
सात ददनमभर पनुाः प्रदूषण जाचँ गराउन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको अवमध मभर प्रदूषण जाँचपास 
नगराएमा देहाय बमोस्जमको जररबाना गरी पनुाः प्रदूषण जाँच गनुि 
पनेछ:- 

(क) अवमध समाप्त भएको तीस ददनसम्म दोब्वर 
जररबाना, 

(ख)  खण्ड (क) मा उस्ल्लस्खत अवमध नार्ेमा थप एक 
हजार रूपैयाँ देस्ख दईु हजार रूपैयाँसम्म जररबाना। 

106. अनमुमत प्राप्त सक्षम एवं योग्य वकि शपबाट जाचँ गराउन ुपने: (१) 
मन्रालयले आफ्नो स्रोत साधनबाट साविजमनक सवारीको प्रदूषण 
लगायतका जाँचपास गनि सम्भव नभएमा आवश्यकतानसुार शतिहरु 
तोकी अनमुमत प्राप्त वकि शपबाट स्वचामलत प्रणाली (भेहहकल हफटनेस 
टेहष्टङ्ग सेन्टर) को आधारमा त्यस्तो जाँचपास गनि गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमत प्राप्त वकि शपबाट 
भएको जाचँपासका सम्बन्धमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले अनगुमन 
गदाि तोहकएको शतिअनरुूप जाचँपास भएको नदेस्खएमा त्यसरी 
जाँचपास गने वकि शपको अनमुमत मनलम्बन वा खारेज गनि सक्नेछ। 

107. यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत गनुि पने: (१) यातायात सेवाको नाम 
कायािलयमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पमन 
साविजमनक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गने कायिमा प्रयोग गनुि 
हुँदैन।  

 (२) यातायात सेवाको नाम कायािलयमा पञ्जीकृत गनि 
चाहने सवारी धनी वा व्यवस्थापकले त्यस्तो सेवा पञ्जीकरणको लामग 
तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी मन्रालय 
समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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 (३) उपदफा (२) बमोस्जम परेको मनवेदन उपर 
कायािलयले आवश्यक छानमबन गरी त्यस्तो यातायात सेवाको नाम 
पञ्जीकृत गनि उपयिु देखेमा सो नामबाट यातायात सेवा सञ्चालन 
गनि मनवेदकलाई अनसूुची- ८ बमोस्जमको ढाचँामा अनमुमतपर 
ददनेछ। त्यसरी यातायात सेवा सञ्चालन गनि अनमुमतपर प्राप्त सवारी 
धनी वा व्यवस्थापकले त्यस्तो यातायात सेवा प्रदान गने कायि बन्द 
गनि चाहेमा कायािलयको पूवि स्वीकृमत मलन ुपनेछ।  

 (४) उपदफा (३) बमोस्जम ददइएको अनमुमतपर सो 
ददइएको मममतले पाँच वषिसम्म बहाल रहनेछ।  

 (५) यस दफा बमोस्जम पञ्जीकृत यातायात सेवा सम्बन्धी 
व्यवस्था र त्यस्तो सेवामा काम गने कमिचारीहरूको मनयसु्ि, सेवाका 
शति र सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था तोहकए बमोस्जम हनेुछ। 

(६) यातायात सेवाको नाम एक पटक पञ्जीकरण भै 
सकेपमछ सोहह पस्ञ्जकृत यातायात सेवामा सवारी साधन थप गनि 
चाहेमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले प्रत्येक सवारी साधनको लामग 
तोहकए वमोस्जमको दस्तरु मलई सवारी साधन थप गनि सक्नेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोस्जम पस्ञ्जकृत यातायात सेवामा 
सवारी साधन थप  गदाि त्यस्ता कम्पनीको क्षमता र पूँजीको अनपुात 
ममल्ने गरी कम्पनीको पूँजी वृहद्ध गरी सो को मनस्सा पेश गनुि पनेछ। 

(8) उपदफा (7) बमोस्जम कम्पनीको क्षमता र पूँजीको 
अनपुात सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम हनेुछ। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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१०७क. जफत सवारी सम्बन्धमााः (१) ऐनको दफा १९४ को उपदफा   
(1) बमोस्जम जफत गररएका सवारी साधन प्रचमलत कानून 
बमोस्जम यातायात व्यवस्था कायािलयले मललाम गनुि पनेछ। 

      (2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन त्यसरी जफत गररएको सवारीलाई प्रदेश सरकारले मनणिय 
गरे बमोस्जम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूणि स्वाममत्व 
भएको संस्था वा सरकारी कायािलय वा स्थानीय तहलाई प्रयोग 
गनि ददन सक्नेछ। 

(3) जफत सवारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

108. यातायात सेवा सञ्चालन गने अनमुमतपरको नवीकरण: (१) दफा 
१०७ को उपदफा (४) बमोस्जमको म्याद नार्ेको तीन महीनामभर 
यातायात सेवा सञ्चालन गनि ददइएको अनमुमतपर नवीकरण गरी 
सक्न ुपनेछ।  

(२) सवारी धनी, व्यवस्थापक वा मनजहरूले खटाएको 
व्यस्िले उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमतपर नवीकरण गराउनको 
लामग तोहकए बमोस्जमको ढाँचामा दस्तरु सहहत मन्रालय समक्ष 
मनवेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम नवीकरणको लामग मनवेदन 
परेमा मन्रालयले त्यस्तो अनमुमतपर अको पाँचवषिको लामग 
नवीकरण गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको म्याद नार्ी त्यस्तो 
अनमुमतपर नवीकरण गराउन आउने सवारी धनी वा 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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व्यवस्थापकबाट सो म्याद नार्ेको एक महहनासम्म नवीकरण 
दस्तरुको अमतररि शत प्रमतशत थप दस्तरु मलई नवीकरण गररनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको समयावमध मभर नवीकरण 
नगरेमा उपदफा (४) मा उस्ल्लस्खत दस्तरुका अमतररि प्रत्येक 
वषिको शत प्रमतशतका दरले थप दस्तरु मलई नवीकरण गनि 
सक्नेछ। 

109. यातायात सेवा सञ्चालन गने अनमुमतपर स्वताः रद्द हनेु: (१) दफा 
१०८ को उपदफा (४) बमोस्जम मनधािररत अवमधमभर यातायात सेवा 
सञ्चालन गने अनमुमतपर नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनमुमतपर 
स्वताः रद्द हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम रद्द भएको अनमुमतपरको 
अमभलेख हटाइनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अमभलेख हटाइएको अनमुमतपर 
पनुाः नवीकरण गररने छैन। 

110. भाडा मनधािरण गने: (१) कुनै मागिमा यातायात सेवा सञ्चालन गने 
यारीबाहक तथा मालबाहक साविजमनक सवारीले मलने भाडा दर 
तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

(२) यारीले आफूसँग मनाःशलु्क लैजान पाउने यारी गणु्टाको 
(मालसामान) अमधकतम वजन र सो बाहेक भाडा मतरी आफूसँग 
लैजान पाउने यारीगणु्टाको अमधकतम वजन तथा भाडा तोहकए 
बमोस्जम हनेुछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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(३) यस दफा बमोस्जम तोहकएको भाडा दरभन्दा बढी हनेु 
गरी भाडा मलन ुहुँदैन।  

111. पररचयपर नझणु्याएको व्यस्िले यारी हटकट बेच्न नहनेु: 
साविजमनक सवारीको यारी हटकट बचे्ने कायिमा संलग्न व्यस्िले 
त्यस्तो साविजमनक सवारी सञ्चालन गने पञ्जीकृत यातायात सेवाको 
कमिचारी पररचयपर नझणु्याई त्यस्तो यातायात सेवाको नामबाट 
यारी हटकट बेच्न हुँदैन।  

112. यारी हटकटको ढाचँा: (१) साविजमनक सवारीको यारी हटकटको 
ढाँचा तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम यारी हटकट बेच्ने व्यस्िले 
हटकटमा सम्बस्न्धत यातायात सेवाको छाप लगाएको हनु ुपनेछ। 

113. माल ढुवानी गदाि माल ढुवानीको हववरण सहहतको मबल ददन ुपने: 
मालबाहक साविजमनक सवारीले कुनै पमन हकमसमको माल ढुवानी 
गदाि मालसामानको धनीलाई त्यस्तो मालसामानको हववरणसहहत 
उल्लेख गररएको माल ढुवानीको मबल तोहकए बमोस्जमको ढाँचामा 
ददन ुपनेछ।  

114. यारी सूची तयार गनुि पने: मन्रालयले तोके बमोस्जमको मध्यम 
मागि वा लामो मागिमा यातायात सेवा सञ्चालन गने व्यवस्थापक वा 
सवारी धनीले आफ्नो सवारीमा यारा गने सबै यारी, चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी तथा सो सवारीमा काम गने अन्य कमिचारी 
समेतको नाम, उमेर र ठेगाना खुलाई यारीको सूची तयार गनुि 
पनेछ। त्यसरी तयार गररएको यारी सूचीको एकप्रमत आफूसँग राखी 
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अको प्रमत अमधकार प्राप्त अमधकारी वा नस्जकको ट्राहफक प्रहरी 
कायािलय समक्ष ददएर मार गन्तव्य स्थानतफि  प्रस्थान गनुि पनेछ।  

115. यारी र मालसामान सरुस्क्षत रूपमा परु याउन ुपनेाः (१) साविजमनक 
यातायात सेवाका धनी वा व्यवस्थापकले मालसामान वा यारीको 
स्जम्मा मलएपमछ याराको शरुूदेस्ख गन्तव्य स्थानसम्म मनधािररत 
समयमभर सरुक्षासाथ परु याउन ुमनजको कतिव्य हनेुछ।  

तर यारीलाई असहुवधा हनेु गरी गन्तव्य स्थानमा पगु्ने 
समय मनधािरण गनि हुँदैन।  

(२) कुनै साविजमनक सवारी हवग्रमेा वा हवगतका कारणले 
सवारी अस्र् बढाउन नसहकने भएमा पमन यारीको सहुवधालाई ध्यान 
परु याउन ु र सवारीमा रहेको मालसामानको सरुक्षा गनुि त्यस्तो 
सवारीको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी वा कमिचारीको दाहयत्व 
हनेुछ।  

(३) उपदफा (२) मा लेस्खएको अवस्था परी सवारी अस्र् 
बढाउन नसहकने भएमा पमन सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
यारीहरूलाई गन्तव्य स्थानसम्म परु याउने व्यवस्था गनुि पनेछ।  

116. सीटभन्दा बढी यारी राख्न नहनेु: यारीबाहक साविजमनक सवारीमा 
सो सवारीको दतािको प्रमाणपरमा लेस्खएको सीट सङ्ग््याभन्दा बढी 
यारी राखी चलाउन हुँदैन।  

117. यारा हवश्राम गनुि पने: चार र्ण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने 
यारीबाहक साविजमनक सवारीले प्रत्येक चार र्ण्टामा एकपटक पन्र 
ममनेट हवश्राम गनुि पनेछ।   

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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118. चालकको पालो फेनुि पने: लामो मागिमा यातायात सेवा सञ्चालन गने 
यारीबाहक साविजमनक सवारीमा कम्तीमा दईुवटा चालक अमनवायि 
रूपमा राखी प्रत्येक छ र्ण्टापमछ पालै पालोसँग सवारी चलाउन 
लगाउने कतिव्य यातायात सेवा सञ्चालन गने व्यवस्थापक वा सवारी 
धनीको हनेुछ।   

119. हटकट नददई यारा प्रमतबन्धाः (1) कुनै पमन व्यस्िलाई सवारी 
साधनमा यारा गराउँदा अमनवायि हटकट जारी गनुि पनेछ। 

(२) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
लामो दरुीको यारामा यारकुो नाम, थर, ठेगाना र गन्तव्य सहहतको 
हववरण आमधकाररक हटकटमा नखुलाई यारा गराउन पाइने छैन। 

(३) उपदफा (1) र (2) बमोस्जम हटकटको सम्बन्धमा 
मन्रालयले कायिहवमध बनाई हवद्यतुीय भिुानीको व्यवस्था गनि 
सक्नेछ। यसरी हवद्यतुीय माध्यमबाट भिुानीको व्यवस्था भएमा 
हटकट मलई यारा गरेको मामननेछ। 

120. मागिको नक्सा र समय तामलकाको जानकारी गराउने: (१) अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले प्रत्येक बस मबसौनीमा सो बस मबसौनीबाट प्रस्थान 
गने गन्तव्य स्थानको मागिको नक्सा र साविजमनक सवारी प्रस्थान 
गने समय तथा गन्तव्य स्थानमा पगु्ने समय तामलका जानकारीको 
लामग टासँ्न वा जडान गनि लगाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम टाँमसएको वा जडान गररएको 
मागि, नक्सा वा समय तामलकामा कुनै फेरबदल भएमा अमधकार 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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प्राप्त अमधकारी वा मनजले खटाएको व्यस्िले सोको सूचना तरुून्त 
यारीलाई ददने व्यवस्था गनुि पनेछ।  

121. सीट सरुस्क्षत राख्न ुपने: लामो मागिमा चल्ने वा स्थानीय मागिमा चल्ने 
यारीबाहक साविजमनक ठूलो सवारीमा चारवटा सीट अशि 
व्यस्िका लामग र चारवटा सीट महहलाहरूका लामग सरुस्क्षत राख्न ु
पने कतिव्य सो यातायात सेवा सञ्चालन गने व्यवस्थापक वा सवारी 
धनीको हनेुछ। 

122. सरुक्षाकमी राख्न सहकने: मध्यम मागि र लामो मागिमा यारीबाहक 
साविजमनक यातायात सेवा सञ्चालन गने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले 
सो सवारी तथा यारीहरूको सरुक्षाको मनममत्त सो सवारीमा 
सरुक्षाकमी उपलब्ध गराई ददन प्रदेश सरकारसगँ अनरुोध गरेमा वा 
प्रदेश सरकारले त्यस्तो सवारीमा सरकारी सरुक्षाकमी तैनाथ गनुि 
पने आवश्यकता देखेमा लाग्ने दस्तरु मलई आवश्यक सङ्ग््यामा 
सरुक्षाकमी उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

123. अनसु्चत व्यवहार गनि नहनेुाः कसैले पमन यारी, चालक, पररचालक 
तथा सरुक्षाकमीसगँ अनसु्चत व्यवहार गनुि हुँदैन। 

124. साविजमनक सवारीमा सी.सी क्यामेरा जडान गने: साविजमनक सवारीमा 
सी.सी क्यामेरा जडान गनुि पनेछ।   

125. चालकसँग कुरा गनि नहनेु: साविजमनक सवारी चमलरहेको समयमा 
कसैले पमन सो सवारीको चालकसँग कुरा गनि वा मनजलाई सवारी 
चलाउने कायिमा बाधा पगु्ने कुनै कायि गनि वा गराउन हुदैँन।  

126. फेला परेको मालसामान बझुाउन ुपने: साविजमनक सवारीमा फेला 
परेको कुनै पमन मालसामान सो फेला परेको चौवीस र्ण्टामभर 
तत्काल कायिरत सो सवारीको कमिचारीले सवारी धनी वा 
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व्यवस्थापकलाई बझुाउन ुपनेछ। त्यसरी फेला परेको मालसामान 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकले आफूलाई प्राप्त हनु आएको चौबीस 
र्ण्टामभर अमधकार प्राप्त अमधकारी वा नस्जकको प्रहरी  कायािलयमा 
बझुाउन ुपनेछ।  

127. यारी मलन इन्कार गनि नहनेु: मध्यम वा लामो मागिमा चल्ने वा 
एक्सप्रेस यातायात सेवा प्रदान गने साविजमनक सवारी बाहेक अन्य 
साविजमनक सवारीले सवारी खाली रहेको अवस्थामा यारी मलन 
इन्कार गनि हुँदैन।  

128. प्रदेश सरकारको हवशेष अमधकार: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापमन कुनै साविजमनक सवारीलाई कुनै खास 
अवमधसम्मको लामग कुनै ठाउँमा यातायात सेवा सञ्चालन गनुि पने 
गरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकलाई मन्रालयले आदेश ददन 
सक्नेछ।  

पररच्छेद- ७ 
आवागमन मनयन्रण  

129. सवारीको गमत मनधािरण: (१) मन्रालयले कुनै साविजमनक स्थानका 
सम्बन्धमा सवारी चलाउने गमत मनधािरण गनि आवश्यक देखेमा सो 
स्थानमा सवारीको गमत मनधािरण गरी सोभन्दा बढी वेगमा सवारी 
चलाउन मनषेध गनि सक्नेछ। यसरी गमत मनधािरण गररएको स्थानमा 
सो मनधािररत गमतभन्दा बढी गमतमा सवारी चलाउन हुँदैन।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गमत मनधािरण गरी बढी वेगमा 
सवारी चलाउन मनषेमधत साविजमनक स्थानमा मनधािररत गमत सम्बन्धी 
सूचना वा सङ्कते मन्रालयले टाँस्न वा जडान गनि लगाउन ुपनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(३) दमकल, एम्बलेुन्स तथा मबरामी लैजाने कामको 
मसलमसलामा चलाइएको सवारीको हकमा उपदफा (१) लागू हनेु 
छैन।  

तर त्यस्तो सवारीले सडकमा हहड्ने बटुवा तथा अन्य 
सवारीलाई सचेत गनिको मनस्म्त हवशेष हकमसमको ध्वनी तथा बत्तीको 
प्रयोग गनुि पनेछ।  

130. सवारीको वजनाः (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी तोहकएको सडकमा चल्ने सवारीको सरुस्क्षत एक्सल 
वजनको अमधकतम हद मनधािरण गनि सक्नेछ। त्यस्तो सडकमा 
सूचनामा तोहकएको एक्सल वजनभन्दा बढी वजन भएका सवारी 
चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन।   

(२) मन्रालयले कुनै साविजमनक स्थानको सम्बन्धमा 
सवारीको वजनको हद मनधािरण गनि सक्नेछ। यसरी सवारीको 
वजनको हद मनधािरण गररएको भए त्यसरी मनधािररत वजनभन्दा बढी 
हनेु गरी त्यस्तो साविजमनक स्थानमा कसैले सवारी चलाउन वा 
चलाउन लगाउन पाइने छैन। 

131. यारीको सङ्ग््या र मालसामानको वजन तोक्ने: (१) साविजमनक 
सवारीमा राख्न सहकने यारीको सङ्ग््या र मालसामानको वजन 
मन्रालयले मनधािरण गरी सोको सूचना सविसाधारणको जानकारीको 
लामग प्रकास्शत गनुि पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मनधािररत मामनसको संङ्ग््या र 
मालसामानको वजनभन्दा बढी हनेु गरी कुनै पमन सवारीमा यारी वा 
मालसामान राख्न हुँदैन।  
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(३) मन्रालयले मालबाहक सवारीले क्षमता भन्दा बढी 
वजन बोके नबोकेको सम्बन्धमा परीक्षण गनिका लामग आवश्यक 
स्थानमा तोहकए बमोस्जमको तौल गने मेमसन राखी सवारीको तौल 
मलने व्यवस्था गनेछ। 

132. सवारी चलाउन प्रमतबन्ध लगाउने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेस्खएको भए तापमन मन्रालयले साविजमनक सरुक्षा तथा 
सविसाधारणको भलाईको मनममत्त कुनै साविजमनक स्थानमा कुनै सवारी 
चलाउनमा प्रमतबन्ध लगाउन सक्नेछ। यसरी प्रमतबन्ध लगाइएकोमा 
मन्रालयले सो कुराको सूचना त्यस्तो स्थानमा टाँस्न, टाँग्न वा 
जडान गनि लगाउन ुपनेछ।  

133. सवारी साधन चलाउन रोक लगाउने: अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी वा उपयिु ट्राहफक  
व्यवस्थापनका आवश्यक साधन प्रयोग गरी सब ैहकमसमको (यास्न्रक 
तथा अन्य) सवारी चलाउन रोक लगाउन वा एकतफी सञ्चालन गनि 
वा केही ददन वा केही समय रोक्न सक्नेछ। 

134. ट्राहफक संकेत टासँ्ने, टागँ्ने वा जडान गने: (१) मन्रालयले 
आवश्यक देखेको साविजमनक स्थानहरूमा अन्तरािहष्ट्रय प्रचलन 
अनरुूपको रंग, आकार र नमनुा बमोस्जमको आवश्यक ट्राहफक 
सङ्केतहरू टाँस्न, टाँग्न वा जडान गनि लगाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम टाँमसएको, टाँमगएको वा जडान 
गररएको ट्राहफक सङ्केतहरू मन्रालयले वा मन्रालयले खटाएको 
व्यस्ि बाहेक अरू कसैले सो स्थानबाट हटाउन, बदल्न, हेरफेर 
गनि, मेट्न, च्यात्न वा केरमेट गनि हुँदैन।  
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135. ट्राहफक सङ्कतेको पालन गनुि पने: (१) चालकले सवारी चलाउँदा 
यारी, पदैल यारी र ट्राहफक सङ्केतको पालन गरी सवारी चलाउन ु
पनेछ।  

(२) चालक, यारी र पदैल यारीले पालन गनुि पने ट्राहफक 
सङ्केतहरू तोहकए बमोस्जम हनेुछन।्  

136. रंमगन मससा प्रयोग गनि नहनेु: (१) कुनै पमन सवारीमा बाहहरबाट 
सवारीमभर नदेस्खने गरी रंमगन मससा राख्न वा मससामा अन्य कुनै 
वस्तकुो प्रयोग गरी रंमगन बनाउन पाइने छैन।  

तर प्रदेश सरकारले सरुक्षाको दृहष्टबाट उपयिु ठहर याएका 
सवारीका हकमा यो प्रमतबन्ध लागू हनेु छैन।  

(२) कसैले उपदफा (१) प्रमतकूलको काम गरेमा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सवारीलाई रंमगन मससा वा मससामा प्रयोग 
गरेको कुनै वस्त ु नहटाएसम्म त्यस्तो सवारी चलाउन प्रमतबन्ध 
लगाउन सक्नेछ। 

137. पाहकि ङ तथा बस मबसौनी स्थान र चास्जिङ स्टेशन मनधािरण गने: (१) 
मन्रालयले सवारीको पाहकि ङ्ग हवस्ल्डङ्ग पाहकि ङ्ग, खुल्ला पाहकि ङ्ग, बस 
मबसौने स्थान चास्जिङ स्टेशन आफै बनाउन/मनधािरण गनि सक्नेछ। 

(२) मन्रालयले मनधािरण गरेको स्थानलाई सरोकारवाला 
मनकायले सहयोग गनुि पनेछ। 

 (३) स्थानीय सडक कायािलय, ट्राहफक प्रहरी कायािलय र 
सम्बस्न्धत स्थानीय तहका पदामधकारीहरुले मन्रालयसँग समन्वय 
गरी सवारीको पाहकि ङ स्थान र मबसौनी मनधािरण गनुि पनेछ।  

 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(४) मन्रालयले कुनै व्यस्ि, फमि वा कम्पनीको मनजी 
लगानीमा पाहकि ङ स्थानको मनमािण तथा सञ्चालन गदाि पालन गनुि 
पने मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोस्जम मनधािररत मापदण्डको पालन 
गनुि सम्बस्न्धत व्यस्ि, फमि वा कम्पनीको कतिव्य हनेुछ।  

138. सवारीलाई खतरा हनेु हकमसमबाट राख्न नहनेु: (१) कुनै पमन सवारी 
अरू कुनै सवारी वा व्यस्िलाई खतरा, बाधा वा असहुवधा हनेु गरी 
कुनै साविजमनक स्थानमा राख्न हुदैँन।  

(२) कुनै सवारी चलाउँदा चलाउँदैको अवस्थामा मबमग्रएमा 
त्यस्तो सवारी तत्काल अन्यर लान सहकने स्स्थमत नभएमा दरु्िटना 
नहनेु हकमसमबाट सडकको बायाँ हकनारा लगाई राखी रारीको 
समयमा त्यस्तो सवारीलाई अन्य सवारीले टाढैबाट देख्न सक्ने गरी 
रातो बत्ती वा ररफ्लेक्टर लगाई राख्न ुपनेछ। 

139. एकीकृत सवारी सेवा केन्र सञ्चालनाः (१) मन्रालयले ठूलो सहरमभर 
जाने सवारीको प्रवेशलाई व्यवस्स्थत गनि देहायको प्रयोजनको लामग 
आवश्यक एकीकृत सवारी सेवा केन्रको व्यवस्था ममलाउनेछ:- 

(क) वातावरण प्रदूषण रोकथाम गने सम्बन्धमा, 

(ख)   सरुक्षा प्रबन्ध गने सम्बन्धमा, 

(ग)   सहरमभर जाने सवारीको मापदण्ड पालनाको 
अवस्थाका सम्बन्धमा, 

(र्)   सवारी चेक जाचँ सम्बन्धी मबषय, 
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(ङ)   अन्य कायि।  

(२) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

140. सवारीको अन्य भागमा मामनस राख्न नहनेु: कुनै सवारी चालक वा 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकले सानो सवारीमा र लामो एवं मध्यम 
मागिमा चल्ने सवारीमा यारी बस्न बनेको सीट बाहेक सवारीको 
अन्य भागमा र स्थानीय मागिमा चल्ने सवारीमा यारी बस्न बनेको 
सीट एवं मभरी भाग बाहेक अन्य भागमा यारी राखी सवारी चलाउन 
वा चलाउन लगाउन हुँदैन। 

141. चालकलाई बाधा पगु्ने काम गनि नहनेु: कसैले चालकको क्षेर 
(ड्राईभर केवीन) मभर चालकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाधा 
पगु्ने गरी मालसामान राखी वा आफू उमभई वा अन्य कुनै प्रकारबाट 
बाधा पगु्ने हकमसमको व्यवहार गनि हुँदैन।  

142. ट्राहफक प्रहरीलाई हातपात गनि नहनेु: कतिव्य पालनको मसलमसलामा 
खहटएका ट्राहफक प्रहरी वा यातायात मनरीक्षक उपर हातपात वा 
दवु्यिवहार गनुि हुँदैन। 

143. आवागमनमा बाधा पानि नहनेु: (१) कुनै पमन साविजमनक स्थानमा 
कुनै पमन मामनस वा सवारीको आवागमनमा बाधा पगु्ने गरी 
मालसामान वा मनमािण सामाग्री लगायतका अन्य सामाग्री लगायतका 
अन्य सामग्री राख्न हुँदैन।   

(२) उपदफा (१) को प्रमतबन्धात्मक वाक्यांश बमोस्जम 
स्वीकृमत नमलई रास्खएका मालसामान वडा कायािलयले प्रचमलत 
कानून बमोस्जम जफत वा जररबाना गनि सक्नेछ। 

144. सवारीलाई बाधा परु याउन नहनेु: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित 
बनेको मनयमावली बमोस्जम मागि इजाजत प्राप्त सवारीलाई त्यस्तो 
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इजाजतपरमा तोहकएको मागिमा सञ्चालन गनि कसैले पमन कुनै 
हकमसमको बाधा परु याउन पाइने छैन। 

145. सडक पार गने: पदैल यारीले जेिाक्रमसङ वा बाटो पार गनिका 
लामग मनधािररत स्थानबाट मार सडक पार गनुि पदिछ। 

146. साविजमनक स्थानमा खाल्टो खन्दा साङ्कमेतक स्चन्ह राख्न ुपने: (१) 
कुनै पमन साविजमनक स्थानमा कुनै काम परी खाल्टो खन्न पदाि 
नस्जकको स्थानीय तहको क्षेरामधकारमा स्थानीय तह, प्रदेशमभर 
पनेमा प्रदेश सरकार र राहष्ट्रय राजमागिको क्षेरामधकारमा संर्को 
कायािलयबाट पूवि स्वीकृमत मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम साविजमनक स्थानमा खाल्टो 
खने्न स्वीकृमत ददंदा सो स्थानमा दरु्िटना नहनेु हकमसमबाट साङ्केमतक 
स्चन्ह राख्न लगाउन ुपनेछ। 

(३) काम सहकएपमछ खनेको खाल्टो पहहलेको जस्तै 
अवस्था हनेु गरी पनुुि पनेछ। 

147. सवारीमा साकेंमतक स्चन्ह राख्न ुपने: कुनै पमन हकमसमको खतरापूणि 
मालसामान ढुवानी गने कायिमा संलग्न मालबाहक साविजमनक 
सवारीमा त्यस्तो मालसामान रहेको कुरा अन्य सवारी तथा 
सविसाधारणको जानकारीको लामग सांकेमतक स्चन्ह देस्खने गरी राख्न ु
पनेछ।  

148. मसकारुले सवारी चलाएकोमा संकेत राख्न ुपने: (१) मसकारुले सवारी 
चलाएकोमा त्यस्तो सवारी साधनको अगामड र पछामड भागमा 
कम्तीमा दश ममटर टाढैबाट प्रष्ट देख्न सक्ने गरी ठूलो अक्षरमा 
मसकारु भने्न संकेत उल्लेख गनुि पछि। 
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(२) मसकारु व्यस्िले राजमागि वा सहायक राजमागि 
बाहेकका सडकमा मार सवारी चलाउन ुपनेछ। 

149. सवारीलाई मागि पररवतिन गनि र यारीलाई बन्धक बनाउन नहनेु: 
(१) चालकले आफ्नो सवारी मनददिष्ट मागिमा चलाई रहेको समयमा 
सो सवारीलाई अन्य मागिबाट लैजान कुनै पमन व्यस्िले डर, रास 
देखाउन वा कुनै हकमसमको शस्िको प्रयोग गनि वा गराउन हुँदैन।  

(२) कसैले सवारीमा रहेका कुनै पमन व्यस्िलाई बन्धक 
बनाई त्यस्तो सवारी वा बन्धक बनाइएको व्यस्िको मसु्िको लामग 
कुनै पमन हकमसमको माग राख्न ुहुँदैन।  

150. दरु्िटनामा परेका सवारी र यारीको हामन नोक्सानी गनि नहनेु: कुनै 
सवारी दरु्िटनामा परी हताहत वा र्ाइते भएका यारी तथा सवारीमा 
काम गने कुनै व्यस्िलाई कुटहपट दवु्यिबहार वा मतनीहरूको 
मालसामानको हहनाममना गनि, खोस्न वा मतनीहरूलाई कुनै पमन 
हकमसमले हामन नोक्सानी परु याउन ुहुँदैन।  

151. सवारी चलाउँदा सरुक्षापेटी तथा हेल्मेट लगाउन ुपने: (१) तोहकए 
बमोस्जमको सवारी चलाउँदा चालक तथा सवारीको अस्र्ल्लो सीटमा 
बस्ने व्यस्िले सरुक्षापेटी बाँध्न ुपनेछ।  

(२) मोटर साइकल तथा अन्य त्यस्तै दईु पाङ्ग्ग्र ेसवारी 
चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मामनसले सरुक्षा टोप 
(हेल्मेट) लगाउन ुपनेछ।  

152. कागजात देखाउन ु पने: (१) प्रहरी वा यातायात मनरीक्षकले 
चेकजाँचको मसलमसलामा कुनै सवारीको दतािको प्रमाणपर वा 
साविजमनक सवारीको मागि इजाजतपर वा अन्य कागजात हेनि खोजेमा 
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त्यस्तो सवारीको चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकले दतािको 
प्रमाणपर, मागि इजाजतपर वा अन्य कागजात हेनि देखाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको जानकारी साविजमनक सवारी 
वा त्यसको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी वा त्यस्तो सवारीमा 
काम गने कुनै कमिचारीसँग सम्बस्न्धत भएमा त्यस्तो साविजमनक 
सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले त्यसरी मामगएको जानकारी 
अमधकार प्राप्त अमधकारी वा यातायात मनरीक्षक वा प्रहरीलाई 
यथाशीघ्र ददन ुपनेछ। 

153. सवारी रोक्न ुपने: चालकले आफूले चलाइरहेको सवारी देहायको 
अवस्थामा बत्ती वा संकेतले रोक्ने संकेत गरेमा आवश्यकता अनसुार 
उस्चत समयसम्म रोकी राख्न ुपनेछ:- 

(क)  प्रहरी वा यातायात मनरीक्षकले सवारी रोक्न सङ्केत 
गरेमा वा आदेश ददएमा,   

(ख)  कुनै जनावर झस्की वा तसी बेकाब ुहनेु संभावना 
भई सो जनावर तत्काल स्जम्मामा रहेको व्यस्िले 
सवारी रोक्न सङ्केत गरेमा वा अनरुोध गरेमा 

(ग)  सवारी दरु्िटनाग्रस्त भई कुनै मामनस, जनावर वा 
सम्पस्त्तको हामन नोक्सानी भएकोमा,   

(र्)  जेिा क्रमसङ, दोबाटो वा चौबाटो रहेको ट्राहफक 
बत्तीले रोक्ने सङ्केत गरेकोमा।  

154. दरु्िटना भएमा चालकको कतिव्य: (१) सवारीले कुनै दरु्िटना गरी 
मामनसको जीउ ज्यानमा कुनै हकमसमको खतरा वा चोट पटक पनि 
गएको रहेछ भने सो सवारीको चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी वा 
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सो सवारीमा काम गने अन्य कमिचारीले त्यस्तो मामनसको उपचारको 
लामग तरुून्त आवश्यक व्यवस्था गनुि पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सवारी दरु्िटनाग्रस्त भएको 
स्थानमा कुनै प्रहरी नभएमा चालकले तरुून्त सो दरु्िटनाको जानकारी 
तथा हववरण नस्जकको प्रहरी कायािलयलाई ददन ुपनेछ। कुनै प्रहरीले 
दरु्िटनाको सम्बन्धमा सम्बस्न्धत सवारी चालकसँग कुनै कुराको 
सोधपछु गरेमा मनजले सोमधएको सबै कुरा बताउन ुपनेछ।  

155. दरु्िटना परेको सवारीको मनरीक्षण: दरु्िटनाको छानमबनको मनममत्त 
सो दरु्िटना गने वा सो दरु्िटनामा पने सवारीको मनरीक्षण गनि 
आवश्यक देखेमा सम्बस्न्धत प्रहरीले त्यस्तो सवारी आफू समक्ष 
दास्खल गनि लगाई वा त्यस्तो सवारी रहेको ठाउँमा गई मनरीक्षण 
गनि सक्नेछ।  

156. सवारी बायामँतरबाट चलाउन ुपने: (१) साविजमनक सडकमा सवारी 
चलाउँदा चालकले तोहकएको सडक बाहेक अन्य स्थानमा बाया ँ
हकनारा तफि बाट चलाउन ुपनेछ।   

(२) अगामड गइरहेको सवारीलाई उमछनी जान ुपरेमा संकेत 
ददई उि सवारीको चालकले अगामड जान संकेत ददएपमछ मार 
पछामडको सवारीले दाहहने मतरबाट उमछनी जान ु पनेछ। यसरी 
पछामडको सवारीले उमछनी जानको लामग संकेत ददएमा अगामडको 
सवारीले अवस्था हेरी अगामड जानको मनममत्त पछामडको सवारीलाई 
संकेत ददन ुपनेछ।  

157. पेटीबाट हहंड्न ुपने: मामनस हहंड्ने पेटी भएको सडकमा मामनस सो 
पेटीबाट नै हहंड्न ुपनेछ। पेटी नभएको सडकमा हहंड्दा सो सडकको 
बाँया हकनारा तफि बाट हहड्ने गनुि पनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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158. मनधािररत ठाउँबाट बाटो काट्न ु पने: पैदल हहंड्ने मामनसले मागि 
काट्न ुपदाि जेिा क्रमसङ्ग, सब-व,े ओभरहेड िीज वा त्यस्तो मागि 
काट्नको लामग मनधािररत गररएको ठाउँबाट मार मागि काट्न ुपनेछ।  

159. र्र पालवुा पशपंुक्षी छाड्न नहनेु: साविजमनक सडक तथा हकनाराको 
क्षेरमा र्र पालवुा पशपंुक्षी छाड्न हुँदैन।   

तर काबू बाहहरको पररस्स्थमत परेमा त्यस्ता पशपंुक्षीलाई 
सवारीमा बाधा नपगु्ने गरी साविजमनक स्थानबाट तरुुन्त हटाउन ु
पछि। 

160. र्मु्ती मनरीक्षक: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमको 
पालना गरे नगरेको मनरीक्षण गनि प्रहरी वा यातायात मनरीक्षकले 
आवश्यकता अनसुार र्मु्ती मनरीक्षण गनि सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम र्मु्ती मनरीक्षण गदाि प्रहरी वा 
यातायात मनरीक्षकले दफा १९९ मा उस्ल्लस्खत बमोस्जमको काम 
कारबाही भएको देखेमा त्यस्तो व्यस्िलाई तत्काल यस ऐन 
बमोस्जमको सजाय गनि सक्नेछ।  

161. चालकले आफ्नो अनमुमतपर अरूलाई ददन नहनेु: चालकले अरूको 
सवारी चालक अनमुमतपर मलइ सवारी चलाउन हुँदैन।  

162. मादक पदाथि तथा अन्य लागू पदाथि सेवन गनि नहनेु: सवारी 
चलाउँदा चालकले मादक पदाथि वा अन्य लागू पदाथि सेवन गरी 
सवारी चलाउन ुहुँदैन।  

163. सवारी चलाउन नहनेु: चालकले लापरवाही गरी सवारी चलाएमा, 
सवारीको संवदेनशील पाटि पूजाि मबग्री वा अवस्था ठीक नभएको 
सवारी चलाउन हुँदैन।  
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164. आवश्यक सहयोग परु याउने: कुनै पमन सवारीले दरु्िटनामा परेको 
सवारी वा सवारीमा रहेका यारीलाई आवश्यक सहयोग परु याउन ु
पनेछ।  

165. प्रचार प्रसार गने गराउने: सवारी दरु्िटनाको रोकथाम गनि ट्राहफक 
सङ्केतको जानकारी सविसाधारणलाई गराउनको मनममत्त समय समयमा 
सम्बस्न्धत सरकार/मन्रालयले सञ्चार माध्यमबाट ट्राहफक सङ्केत 
सम्बन्धी कायिक्रम प्रसार गने व्यवस्था गने गराउनेछ।  

पररच्छेद- ८ 

बीमा सम्बन्धी व्यवस्था 

166. सवारीको बीमा गराउन ुपनेाः (१) सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
तोहकए बमोस्जम सवारीको मबमा गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम बीमा नगरेको सवारीको दतािको 
प्रमाणपर नवीकरण गररने छैन र त्यस्तो सवारी साविजमनक सवारी 
भए त्यस्तो साविजमनक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गनि 
अमभलेख मागि इजाजतपर प्रदान गररने छैन।  

167. चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी तथा अन्य कमिचारीको बीमा: (१) 
यातायात सेवामा संलग्न प्रत्येक साविजमनक सवारीको चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी तथा सो सवारीमा काम गने अन्य कमिचारीको 
तोहकए बमोस्जमको रकम दरु्िटना बीमा सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकले गनुि पनेछ।  

(२) सवारीको दरु्िटनाबाट चालक, पररचालक, सरुक्षाकमी 
तथा अन्य कमिचारीको अङ्गभङ्ग वा मतृ्य ु भएमा सो बापत पाउने 
बीममत रकम मनज स्वयं वा मनजको नस्जकको हकवालाले पाउनेछ।  
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(३) उपदफा (१) बमोस्जम चालक, पररचालक, 
सरुक्षाकमीको बीमा नगराई यातायात सेवा सञ्चालन गदाि कुनै 
साविजमनक सवारी दरु्िटना हनु गई मनजहरूलाई कुनै पमन हकमसमको 
हामन नोक्सानी भएमा मनजहरूले पाउन ुपने उपदफा (१) बमोस्जमको 
बीमा रकम मनजहरू वा मनजहरूको हकवालालाई सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकले क्षमतपूमति बापत ददन ुपनेछ।  

168. यारीको बीमााः (१) यातायात सेवा सञ्चालन गने सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकले यारा गने यारकुो तोहकएको रकमको दरु्िटना बीमा 
गराउन ु पनेछ।   

(२) सवारी दरु्िटनाबाट यारीको अङ्गभङ्ग भएमा अङ्गभङ्ग भए 
बापतको दरु्िटना बीमाको रकम मनजले पाउनेछ र सो दरु्िटनाबाट 
मनजको मतृ्य ुभएमा मनजको नजीकको हकवालाले सो बापत पाउन ु
पने दरु्िटना बीमाको रकम पाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम यारीको बीमा नगराई यातायात 
सेवा सञ्चालन गदाि कुनै साविजमनक सवारी दरु्िटनाग्रस्त भई त्यसमा 
यारा गरररहेका कुनै पमन यारीलाई कुनै पमन हकमसमको हामन 
नोक्सानी भएमा मनजले पाउन ुपने उपदफा (१) बमोस्जमको बीमा 
रकम मनज वा मनजको हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
क्षतीपूमति बापत ददन ुपनेछ।  

169. सामानको बीमा: (१) यातायात सेवा सञ्चालन गने सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकले यारा गने प्रत्येक यारीको सामान तोहकएको रकमको 
बीमा गराउन ुपनेछ। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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 तर बहमुल्य सामानको हकमा पहहले जानकारी  गराएमा 
मार क्षमतपूमति बीमा रकमले नपगु्ने भएमा त्यस्तोमा थप रकम ददन ु
पनेछ।  

(२) सामानको वास्तहवक मूल्य जमतसकैु भए तापमन त्यस्तो 
सामान कुनै कारणबाट हराए वा नष्ट भएमा उपदफा (१) बमोस्जम 
गररएको बीमा रकमभन्दा बढी हनेु गरी कुनै दावी गररएको 
क्षमतपूमतिको रकम प्रमत सवारी धनी वा व्यवस्थापक उत्तरदायी हनेु 
छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम यारीगणु्टाको मबमा नगराई 
कुनै साविजमनक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गदाि कुनै 
यारीगणु्टा हराए वा नष्ट भएमा यारीले पाउन ुपने उपदफा (१) 
बमोस्जमको मबमा रकम यारी वा मनजको हकवालालाई सवारी धनी 
वा व्यवस्थापकले क्षमतपूमति बापत ददन ुपनेछ।  

170. तेस्रो पक्षको बीमााः (१) सवारीको दरु्िटनाबाट कुनै तेस्रो पक्ष वा 
मनजको कुनै सम्पस्त्त कुनै हकमसमले नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको 
क्षतीपूमति ददने प्रयोजनका लामग सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
तोहकएको रकमको तेस्रो पक्षको बीमा गराउन ुपनेछ।  

(२) सवारी दरु्िटनाबाट कुनै तेस्रो पक्ष वा मनजको कुनै 
सम्पस्त्त नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको क्षमतपूमति बापत उपदफा 
(१) बमोस्जमको रकम मनज वा मनजको हकवालाले पाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम तेस्रो पक्ष वा कस्म्प्रहेस्न्सभ 
बीमा नगराई चलाएको सवारी दरु्िटनाग्रस्त भई कुनै तेस्रो पक्ष वा 
मनजको सम्पस्त्त नोक्सान भएमा नोक्सानी बापत तेस्रो पक्ष वा मनजको 
हकवालाले पाउन ुपने उपदफा (१) बमोस्जमको बीमा रकम मनज 
वा मनजको हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले क्षमतपूमति 
बापत ददन ुपनेछ।  
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171. क्षमतपूमतिको रकम प्रमखु स्जल्ला अमधकारीले भराई ददने: यस ऐन 
बमोस्जम बीमा नगराएको अवस्थामा दफा १६७ को उपदफा (३), 
दफा १६८ को उपदफा (३), दफा १६९ को उपदफा (३) र 
दफा १७० को उपदफा (३) बमोस्जम सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकबाट भराउन ुपने क्षमतपूमतिको रकम मनजहरुबाट प्रमखु 
स्जल्ला अमधकारीले भराई अवश्यक प्रबन्ध गनेछ। 

पररच्छेद- ९ 

सवारी चालक र पररचालकको सेवा सहुवधा तथा सवारी साधन कर 

172. कर असलु गने: प्रत्येक आमथिक वषिका लामग प्रचमलत प्रदेश काननु 
बमोस्जम सवारी साधन कर बझुाउन ुपनेछ।  

173. कर बझुाउने: (१) सवारी धमनले आफ्नो नाममा दताि भएको सवारी 
साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आमथिक वषिको दताि नवीकरण गने 
म्यादमभर बझुाई सक्न ुपनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोस्जम नयाँ दताि गररने सवारी 
साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन दताि गराउन अगाव ै जनु 
महहनामा भन्सार मतरी छुटाएको छ सोही महहनादेस्खको दामासाहीले 
लाग्ने कर बझुाउन ुपनेछ।                                                     

174. दताि नवीकरण वा नामसारी गनि अगाव ै कर मतनुि पने: सवारी 
साधनको दताि नवीकरण गराउन ु वा नामसारी गराउन ु पदाि सो 
गनुिभन्दा अगावै प्रचमलत कानून बमोस्जमको कर मतनुि पनेछ।  

175. दताि गने अमधकारीले कर मतरेको प्रमाण हेनुि पने: सवारी साधनको 
नयाँ दताि गने, दताि नवीकरण गने वा नामसारी गरी ददने अमधकारीले 

 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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सो गनुिभन्दा अगाव ैकर मतरेको प्रमाण जाँची बझुी ददन ुपनेछ।  
176. जररबाना गनि सक्ने: दफा १७३ बमोस्जमको म्याद मभर सवारी 

साधन करको रकम दास्खल नगरेमा अमधकार प्राप् त अमधकारीले 
देहाय बमोस्जम जररबाना गनेछाः- 

(क) दास्खल गनुि पने म्याद नार्ेको पहहलो तीस 
ददनसम्मलाई सवारी साधन कर रकमको पाँच 
प्रमतशतका दरले,  

(ख) त्यस पमछको पैंतालीस ददनसम्मलाई सवारी साधन 
कर रकमको दश प्रमतशतका दरले, 

(ग) त्यसपमछ सो आमथिक वषिको अन्तसम्मलाई सवारी 
साधन कर रकमको बीस प्रमतशतका दरले, 

(र्) त्यसपमछको पाचँ वषिसम्म प्रत्येक आमथिक वषिका 
लामग सवारी साधन कर रकमको बत्तीस प्रमतशतका 
दरले। 

177. मललाम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोस्जम लाग्ने सवारी 
साधन कर र जररबानाको रकम दफा १७६ को खण्ड (र्) मा 
तोहकएको म्यादमभर नबझुाएमा सवारी साधन रोक्का गरी उि सवारी 
साधन मललाम मबक्री गरी सो रकम असलु उपर गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम मललाम मबक्री गदाि पमन सबै 
रकम असलु उपर हनु नसकेमा बाँकी रकम प्रदेश सरकारले तोकेको 
अमधकारी वा कायािलयबाट प्रचमलत प्रदेश कानूनको कायि प्रणाली 
बमोस्जम त्यस्तो सवारी धनीको रकम असलु उपर गररनेछ।  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम कारबाही गरी असलु 
गदाि असलु गनुि पने रकमभन्दा बढी रकम असलु हनु आएमा बढी 
भए जमत रकम धरौटीमा आम्दानी बाँमधनेछ र यस्तो धरौटी रकम 
धरौटीमा रहेको एक वषिमभर सम्बस्न्धत करदाताले भिुानी मलन 
सक्नेछ। सो म्यादमभर भिुानी मलन नआएमा त्यस्तो धरौटी रकम 
प्रदेश सरकारको कोषमा आम्दानी बामधनेछ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोस्जम मललाम वा अन्य 
सजाय कारबाही शरुु हनुभुन्दा अगावै करदाताले सो अवमधसम्म 
आफूलाई लाग्ने ठहरेको कर र जररबानाको रकम बझुाउन ल्याएमा 
सो रकमको दश प्रमतशतका दरले थप जररबाना समेत लगाई असलु 
गनि सहकनेछ।  

178. पनुरावेदन: यस पररच्छेद अन्तगित तोहकएको अमधकृतले ददएको 
आदेशमा स्चत्त नबझु्ने व्यस्िले त्यस्तो आदेश पाएको मममतले पैंतीस 
ददनमभर आमथिक माममला तथा योजना मन्रालयमा प्रशासकीय 
पनुरावलोकन गनि सक्नेछ।  

179. समममत गठन गने: यो ऐन वा प्रचमलत प्रदेश कानून बमोस्जम लाग्ने 
कर मनस्श्चत गनिको लामग सवारी साधनको हकमसम, स्तर वा क्षमता 
छुट्ाउन समय समयमा आवश्यकता अनसुार प्रदेश सरकारले 
समममत गठन गनि सक्नेछ। उि समममतको काम, कतिव्य र 
कायिहवमध गठन गदािको अवस्थामा तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

180. सवारी चालक र पररचालकको पाररश्रममक: सवारी चालक र 
 

 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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पररचालकको न्यूनतम पाररश्रममक तथा सहुवधा सम्बन्धी व्यवस्था 
प्रचमलत संर्ीय कानून बमोस्जम हनेुछ। 

181. सवारी चालक र पररचालकको सामास्जक सरुक्षा: सवारी चालक र 
पररचालकको सामास्जक सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत संर्ीय 
कानून बमोस्जम हनेुछ। 

182. अमधकार समु्पन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोस्जम 
उठाउँदै आएको सवारी साधन कर प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी नगरपामलका र गाउँपामलकाले उठाउन पाउने गरी अमधकार 
समु्पन सक्नेछ।  

(२) नगरपामलका र गाउँपामलकाले यस ऐन बमोस्जम सवारी 
साधन कर उठाउँदा सो सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तगित 
बनेको मनयम बमोस्जम तोहकएको सम्पूणि अमधकार प्रयोग गनेछन।्  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम नगरपामलका र गाउँपामलकाले 
असलु गरेको सवारी साधन करको रकम प्रचमलत कानून बमोस्जम 
हनेुछ।                                                     

(४) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
प्रदेश सरकारले आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम बमोस्जमका 
अमधकारहरू प्रयोग गनि पाउने गरी कुनै अमधकारी वा मनकायलाई 
समु्पन सक्नेछ।  
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183. तोहकएको अमधकारीको अमधकार: यस ऐन बमोस्जम तोहकएको 
अमधकारीले गरेको कारबाही वा मनणियमा कुनै कारबाही सम्बन्धी 
रटुी भएकोमा तोहकएको अमधकारीले त्यस्तो रटुी सधुार गरी वा 
कारबाही मनयममत गरी पनुाः मनणिय गनि आदेश ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद- १० 

समममत तथा काम, कतिव्य र अमधकार 

184. यातायात व्यवस्थापन समममताः प्रत्येक क्षेरमा चल्ने साविजमनक 
सवारीलाई व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चालन गनि देहायका सदस्यहरू रहने 
गरी यातायात व्यवस्थापन समममत गठन गररनेछ:-  

(क) प्रमखु, यातायात व्यवस्था कायािलय -अध्यक्ष 

(ख) स्जल्ला प्रशासन कायािलयको अमधकृत प्रमतमनमध  

 -सदस्य  

(ग) स्जल्ला प्रहरी कायािलयको अमधकृत  

प्रमतमनमध -सदस्य  

(र्) स्जल्ला ट्राहफक प्रहरी कायािलयको अमधकृत 
प्रमतमनमध                -सदस्य  

(ङ) प्रदेशस्तरीय प्रशासकीय प्रमखुले तोकेको 
उपभोिाहरुको प्रमतमनमध एकजना -सदस्य  

(च) यातायात व्यवसायीको प्रमतमनमध एकजना  -सदस्य   
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(छ) यातायात मजदूरको प्रमतमनमध एकजना -सदस्य       

(ज) अध्यक्षले तोकेको अमधकृतस्तरको  

कमिचारी       -सदस्य-सस्चव  

185. यातायात व्यवस्थापन समममतको काम, कतिव्य र अमधकाराः यातायात 
व्यवस्थापन समममतको काम, कतिव्य र अमधकार देहाय बमोस्जम 
हनेुछ:-  

(क) आफ्नो क्षेरमभर चल्ने यातायात सेवा मनवािध रूपमा 
सञ्चालन गनि साविजमनक सवारीहरूलाई यातायात 
सेवा सञ्चालन गने कायिमा संलग्न गराउने।  

(ख) आफ्नो क्षेरमभर मागि कायम नभएको ठाउँमा केही 
समयको लामग मागि कायम गरी यातायात सेवा 
सञ्चालन गनुि पने भए अस्थायी मागि कायम गरी 
सो मागिमा चल्ने साविजमनक सवारीको भाडा 
मनधािरण गनि मन्रालयमा मसफाररस गने।  

(ग) आफ्नो क्षेरमभर साविजमनक सवारीहरूले मागिको 
इजाजतपर मलई यातायात सेवा सञ्चालन गरे 
नगरेको, समय समयमा सो को नवीकरण गरे 
नगरेको मनरीक्षण गने वा गनि लगाउने।  

(र्)  आफ्नो क्षेरमभर चल्ने साविजमनक सवारीहरूले 
समय समयमा जाँचपास गरे नगरेको र यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमको अधीनमा रही 
मनयममत यातायात सेवा प्रदान गरे नगरेको समय 
समयमा मनरीक्षण गने वा गनि लगाउने।  

(ङ)  आफ्नो क्षेरमभर यारीको चाप र सवारीको सङ्ग््या 
इत्याददको अध्ययन गरी कुनै ठाउँमा यातायात सेवा 
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सञ्चालन गनुि पने आवश्यक देखेमा सो क्षेरमा मागि 
मनधािरण हनु मन्रालय समक्ष मसफाररश गने।  

(च)  आफ्नो क्षेरमभर यातायात सेवा सवु्यवस्स्थत रूपमा 
सञ्चालन गनि अन्य आवश्यक काम कारबाही गने।  

186. सडक सरुक्षा पररषद्: (१) सडक दरु्िटना न्यूनीकरण गरी सडक 
सरुक्षा कायम गनि अवलम्बन गनुि पने उपाय समेतको सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारलाई सझुाब ददन तोहकए बमोस्जम एक सडक सरुक्षा 
पररषद् गठन गनि सक्नेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गदठत सडक सरुक्षा पररषद्को 
काम, कतिव्य र अमधकार तोहकए बमोस्जम हनेुछ।  

187. अस्थायी मागि तथा भाडा मनधािरण समममताः प्रत्येक स्जल्लामा अस्थायी 
रूपमा मागि मनधािरण गरी भाडा मनधािरण गनिका लामग देहाय 
बमोस्जमको अस्थायी मागि तथा भाडा मनधािरण समममत रहनेछ:- 

(क) प्रमखु स्जल्ला अमधकारी -संयोजक 
(ख) सम्बस्न्धत सडक मडमभजन कायािलयको  

प्रमखु -सदस्य 
(ग) सम्बस्न्धत स्जल्ला ट्राहफक कायािलयको प्रमखु 

 -सदस्य 

(र्) सम्बस्न्धत स्जल्लाको यातायात व्यवसायी संस्थाको 
प्रमतमनमध -सदस्य 

(ङ) यातायात व्यवस्था कायािलयको प्रमखु 
 -सदस्य-सस्चव 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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188. परीक्षा समममताः (१) सवारी चालक अनमुमतपरको लामग मनवेदन 
ददने व्यस्ि त्यस्तो सवारी चलाउन समथि छ छैन भने्न कुरा यहकन 
गनिको लामग दफा ५३ बमोस्जम परीक्षा मलन देहायका सदस्यहरू 
भएको एक परीक्षा समममत रहनेछ:- 

(क) प्रमखु, यातायात व्यवस्था कायािलय     -अध्यक्ष 
(ख) प्रमतमनमध, ट्राहफक प्रहरी कायािलय  -सदस्य 
(ग) कायािलयले तोकेको प्राहवमधक हवशेषज्ञ  -सदस्य 
(२) उपदफा (१) बमोस्जमको समममतले चालक 

अनमुमतपरको लामग मनवेदन ददने व्यस्िहरूको परीक्षा मलई सफल 
भएकाहरूलाई चालक अनमुमतपर प्रदान गनि बहमुत सदस्यहरुको 
मनणियको आधारमा अमधकार प्राप्त अमधकारी समक्ष मसफाररस गनुि 
पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको समममतको बैठक 
आवश्यकता अनसुार समममतले मनधािरण गरे बमोस्जम बस्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको समममतले चालकहरूका 
लामग मलने परीक्षाको हवषय र परीक्षा प्रणाली मन्रालयले तोके 
बमोस्जम हनेुछ।  

189. यातायात मनरीक्षकको मनयसु्िाः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
मनयमको अधीनमा रही सवारीहरू चलाएको वा नचलाएको र 
यातायात सेवामा संलग्न साविजमनक सवारीहरूले यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगित बनेको मनयम बमोस्जम पालन गनुि पने शतिहरू पूरा गरे 
नगरेको मनरीक्षण गनि प्रदेश सरकारले यातायात मनरीक्षक मनयिु 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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गनि सक्नेछ। यसरी यातायात मनरीक्षक मनयसु्ि नभएसम्मको लामग 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले यातायात मनरीक्षकको रूपमा काम गने 
गरी आवश्यकता अनसुार यातायात मनरीक्षक तोक्न सक्नेछ। 

190. यातायात मनरीक्षकको काम, कतिव्य र अमधकार: यातायात 
मनरीक्षकको काम, कतिव्य र अमधकार देहाय बमोस्जम   हनेुछ:-  

(क) यातायात सेवामा संलग्न साविजमनक सवारीले 
मागिको इजाजतपर प्राप्त मागिमा यातायात सेवा 
सञ्चालन गरे नगरेको मनरीक्षण गने,  

(ख) यातायात सेवामा संलग्न भएका साविजमनक 
सवारीहरूले मनधािररत सीट तथा वजन क्षमताका 
अधीनमा रही यारी राखे्न तथा मालसामान लाद् ने 
कायि गरे नगरेको मनरीक्षण गने,  

(ग) यातायात सेवामा संलग्न सवारीहरूले समय समयमा 
यस ऐन बमोस्जम गनुि पने जाँचपास गराए 
नगराएको तथा त्यसरी सञ्चामलत सेवा पञ्जीकृत भए 
नभएको जाँच गने,  

(र्)  चालक, पररचालकको अनमुमतपर तथा यारीसूची 
हेने र यारीको हटकट जाँची मनधािररत भाडादर 
बमोस्जम भाडा मलइएको नमलइएको तथा मनधािररत 
गमतमा सवारी चलाइएको नचलाइएको कुराको 
मनरीक्षण गने,  

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमको पालन 
चालक, पररचालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
गरेको छ छैन भने्न कुराको समय समयमा मनरीक्षण 
गने।  
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191. प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना तथा वकि शप वा चास्जिङ स्टेशन गनि 
अनमुमत मलन ुपने: (१) मन्रालयले चालक अनमुमतपर ददनका लामग 
अफ्नै प्रस्शक्षण केन्रको स्थापना र सञ्चालन गनि सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रस्शक्षण केन्र स्थापना र 
सञ्चालन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा समेत गनि 
सहकनेछ। 

(३) प्रस्शक्षण केन्र स्थापना र सञ्चालन नभए सम्मका लामग 
सवारी चलाउने सवारी चालक प्रस्शक्षण केन्र सञ्चालन गनि, 
सवारीको पाटिपूजाि आयात गरी एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गने 
कारखाना सञ्चालन गनि सवारी साधन उत्पादन गने उद्योग वा चास्जिङ 
स्टेशन सञ्चालन गनि वा ट्रकको बडी मनमािण गने कारखाना वा 
अटोमोबाइल वकि सप सञ्चालन गनि चाहने व्यस्ि, फमि, कम्पनी 
सहकारी वा संस्थाले मन्रालयलबाट अनमुमत मलन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको अनमुमत मलन चाहनेले 
तोहकएको ढाँचामा तोहकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी मन्रालयमा 
मनवेदन ददन ुपछि।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम मनवेदन परेमा त्यस्तो मनवेदन 
ददने व्यस्ि, फमि, कम्पनी, सहकारी वा संस्थाले सञ्चालन गनि 
खोजेको प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना, सवारी साधन उत्पादन उद्योग, 
चास्जिङ स्टेशन वा वकि शप सञ्चालनको लामग मन्रालयले तोकेको 
मापदण्ड पूरा गरेको देस्खएमा मन्रालयले त्यस्तो प्रस्शक्षण केन्र, 
कारखाना वा वकि सप सञ्चालन गने सम्बन्धमा कुनै मनस्श्चत क्षेर 
तोकी अनमुमतपर ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम ददइएको अनमुमतपर पाचँ 
वषिको लामग मान्य हनेुछ।   
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(७) अनमुमतपर नवीकरण गराउनको लामग त्यसको मान्य 
अवमध समाप्त भएको पैँतीस ददनमभर तोहकए बमोस्जमको दस्तरु 
संलग्न गरी सम्बस्न्धत कायािलयमा मनवेदन ददन ुपछि। 

(८) उपदफा (७) बमोस्जम मनवेदन परेमा कायािलयले 
तोकेको कमिचारीबाट मनवेदकको प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना, उत्पादन 
उद्योग वा चास्जिङ स्टेशन को मनरीक्षण गरी प्राहवमधक प्रमतवेदन मलन ु
पछि।   

(९) उपदफा (८) बमोस्जमको प्रमतवेदनबाट मनवेदकको 
अनमुमतपर नवीकरण गरी ददन मनामसव देस्खएमा सम्बस्न्धत 
यातायात कायािलयले त्यस्तो मनवेदकको अनमुमतपर नवीकरण गरी 
ददन ुपछि।  

(१०) प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना, उत्पादन उद्योग वा 
चास्जिङ स्टेशन वा वकि शप सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड मन्रालयले 
मनधािरण गरे बमोस्जम हनेुछ।  

192. प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना वा चास्जिङ स्टेशन को अनमुमतपर 
मनलम्बन वा खारेज हनेु: (१) दफा १९१ बमोस्जम प्रस्शक्षण केन्र, 
कारखाना, चास्जिङ स्टेशन वा वकि शप सञ्चालन गने अनमुमतपर प्राप्त 
व्यस्ि, सवारी साधन उत्पादन उद्योग र सहकारी, फमि, कम्पनी वा 
संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम हवपरीतको कुनै 
कायि गरेमा यातायात व्यवस्था कायािलयले त्यस्तो व्यस्ि, फमि, 
कम्पनी वा संस्थाको अनमुमतपर जनुसकैु बखत मनलम्बन गरी यस 
ऐन वा मनयम बमोस्जमको व्यवस्था कायम गनि मनामसव समय तोकी 
मनदेशन ददनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोहकएको अवमधमभर पमन यस 
ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमावली बमोस्जमको व्यवस्था 
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कायम नगरेमा त्यस्तो व्यस्ि, सवारी साधन उत्पादन उद्योग र 
सहकारी, फमि, कम्पनी वा संस्थाको प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना, 
चास्जिङ स्टेशन वा वकि शप सञ्चालन गने अनमुमतपर मनलम्बन वा 
खारेज गनि सक्नेछ।  

193. एसम्बल गरी सवारीको उत्पादन गनि अनमुमत मलन ु पने: (१) 
सवारी साधनको पाटपूजाि आयात गरी एसम्बल गरी सवारीको 
उत्पादन गनि चाहने व्यस्ि, फमि वा कम्पनीले सो उदे्दश्य खुलाई  
मन्रालयबाट अनमुमत मलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमत मलई उत्पादन गररएको 
सवारीको क्षमताको प्रमाणपर (रोड ओददिनेस सहटिहफकेट) तोहकए 
बमोस्जम प्रमास्णत भएको हनु ुपनेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोस्जम अनमुमत प्राप्त व्यस्ि, फमि वा 
कम्पनी बाहेक अन्य कसैले पाटिपूजाि आयात गरी एसम्बल गरी 
उत्पादन गरेको सवारी दताि गररने छैन   

(४) प्रस्शक्षण केन्र, कारखाना वा वकि शपले पालन गनुि 
पने न्यूनतम मापदण्ड मन्रालयले तोहकददए बमोस्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- ११ 
सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 

194. दण्ड सजाय: (१) दतािको प्रमाण परमा उल्लेख भए बमोस्जम 
वास्तहवक नम्बर वा प्लेट नराखी अकै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी 
चलाउने वा चलाउन लगाउने वा गलत हववरण पेश गरी दताि 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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गराउनेलाई अमधकार प्राप्त अमधकारीले ......... पन्र हजारदेस्ख 
पचास हजार रूपैयासँम्म जरीवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गनुि 
पछि।  

(२) अमधकार प्राप्त अमधकारीले देहायको काम कारबाही 
गने गराउनेलाई देहाय बमोस्जम सजाय गनि सक्नेछ:-  

(क)  दफा १७, ४९, १०७ वा १३१ को हवपरीत 
काम कारबाही गने गराउनेलाई पाँच हजार देस्ख 
दश हजार रूपैयाँसम्म। 

(ख)  दफा १९, ३३, ४३, ...., ८४, १४३ वा 
१५० को हवपरीत काम कारबाही गने गराउनेलाई 
सात हजारदेस्ख पन्र हजार रूपैयाँसम्म।  

(ग)  दफा १९१ को हवपरीत काम कारबाही गने 
गराउनेलाई दश हजारदेस्ख पच्चीस हजार 
रूपैयासँम्म।  

 (र्)  ........ 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेख भएदेस्ख बाहेक यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम वा जारी गरेको आदेशको 
हवपरीत काम कारबाही गने गराउनेलाई अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
दईु हजारदेस्ख दश हजार रूपैयाँसम्म जररबाना गनि सक्नेछ।  

(४)........ 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा स्झहकएको। 

 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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(५)....... 
(६)............ 
(७)........... 
(८).......... 

195. .............  
196. ........  
197. ........... 
198. सवारी दताि तथा नामसारी सम्बन्धी कसूरको अनसुन्धान र 

तहहककात: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम मबपरीत 
कुनै कसरु भए गरेको वा हनु लागेको कुरा कसैको उजरुी परी वा 
अन्य कुनै तररकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मन्रालयलाई 
जानकारी हनु आएमा मन्रालयले कम्तीमा राजपरांहकत ततृीय शे्रणी 
वा अमधकृतस्तर सातौं अनसुन्धान अमधकृत तोकी सो सम्बन्धी 
कसूरको अनसुन्धान तथा तहहककातको कारबाही गराउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम कसूरको अनसुन्धान तथा 
तहहककातका क्रममा सबतु प्रमाण संकलन गदाि कसूरमा संलग्न 
व्यस्िलाई मगरफ्तार गने, कसूरको सम्बन्धमा जनुसकैु स्थानको 
खानतलासी मलने, सम्बमधत कागजात वा अन्य स्चजहरु आफ्नो 
स्जम्मामा मलने, बयान गराउने र मचुलु्का तयार गने समेत प्रचमलत 
कानून बमोस्जम प्रहरीले पाए सरहको सबै अमधकार अनसुन्धान 
अमधकृतलाई हनेुछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा स्झहकएको। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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(३) उपदफा (२) बमोस्जम अनसुन्धान तथा तहहककात 
गदाि अनसुन्धान अमधकृतले अमभयिुलाई बयान गराई तत्काल प्राप्त 
प्रमाणबाट कसूरदार देस्खनेसम्मको पयािप्त आधार देखेमा तारेखमा 
राख्न, धरौटी वा जमानत मलई छाड्न वा धरौटी वा जमानत ददन 
नसकेमा मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमत मलई थनुामा राखी कारबाही 
गनि वा एक पटकमा सात ददनमा नबढाई बढीमा तीस ददनसम्म 
मदु्दा हेने अमधकारीको अनमुमत मलई थनुामा राख्न सक्नेछ।  

तर पटके कसूरदारलाई धरौटीमा छामडने छैन।  

(४) यस दफा बमोस्जम अनसुन्धान तथा तहहककातको 
कायिमा अनसुन्धान अमधकृतले आवश्यक परेमा सरकारी वहकलको 
परामशि मलन सक्नेछ।   

(५) यस दफा बमोस्जम अनसुन्धान तथा तहहककातको 
कायिमा अनसुन्धान अमधकृतलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन ु
प्रहरी लगायत सम्बस्न्धत सबैको कतिब्य हनेुछ। 

199. अमधकार प्राप्त अमधकारी वा प्रहरीले तत्काल सजाय गनि सक्ने: 
(१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन देहायको 
कसूर गनेलाई देहाय बमोस्जमको जरीवाना अङ्ग् क वा मडमेररट अङ्ग् क 
वा दवुै अङ्ग् क तोकी अमधकार प्राप्त अमधकारी वा र्टीमा प्रहरी 
सहायक मनरीक्षक दजािसम्मको अमधकृतले त्यस्तो कसूर गने व्यस्िले 
पाएको मडमेररट अङ्ग् क अमभलेख राखी जररबाना अङ्ग् क वापतको 
रकम तत्काल असलु गनि सक्नेछाः-  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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 कसूर                       जररबाना अङ्ग् क   मडमेररट  

(क) असरुस्क्षत वा मडफेस्क्टभ सवारी  
चलाएमा ४० अङ्ग् क   २ 
अङ्ग् क 

(ख) ट्राहफक स्चन्ह उल्लंर्न गरी  
सवारी चलाएमा २० अङ्ग् क   १ 
अङ्ग् क 

(ग) अरुलाई हामन पगु्ने गरी  
लापरवाहीले सवारी चलाएमा  ३० अङ्ग् क    २ 
अङ्ग् क 

(र्) स्वीकृत एक्सेलभन्दा बढी तौलको  
गाडी चलाएमा               - ३ अङ्ग् क 

(ङ) ओभरटेक गनि वा असरुस्क्षत  
ठाउँमा ओभरटेक गरेमा  ३० अङ्ग् क  ३ अङ्ग् क 

(च) मूल सडक, जक्सन आउँदा नरोकी  
सवारी चलाएमा १५ अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(छ) जेिा क्रमसङ्गमा पैदल यारी सडक 
पार गरेको अवस्थामा सवारी नरोकी  
चलाएमा १० अङ्ग् क   १ अङ्ग् क 

(ज) लेन अनसुार सवारी नचलाएमा वा 
संकेत नददई लेन पररवतिन गरेमा  
वा सवारी मोडेमा १० अङ्ग् क   १ अङ्ग् क 
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(झ) सेन्टरको डवललाइन क्रस  
गरी सवारी चलाएमा      १५ अङ्ग् क    १ अङ्ग् क 

(ञ)  फुटपाथमा सवारी चलाएमा    ३० अङ्ग् क   २ अङ्ग् क 

(ट)  जक्सनमा ट्राहफक मसग्नल  
पालना नगरेमा १५ अङ्ग् क    १ अङ्ग् क 

(ठ)  ट्राहफक कन्ट्रोल मडभाइस नोक्सान 
गने वा सो मडभाइसमा व्यापाररक  
हवज्ञापन टास्नेलाई १५ अङ्ग् क - 

(ड)  रामत बत्ती नबाली सवारी चलाएमा  २० अङ्ग् क   २ अङ्ग् क 

(ढ)  साविजमनक सवारीमा यारीलाई  
खतरा हनेु गरी सामान ढुवानी गरेमा  २५ अङ्ग् क   २ अङ्ग् क 

(ण)  एकतफी सडकमा अपोस्जट  
मडरेक्सनमा गाडी चलाएमा     १५ अङ्ग् क   १ अङ्ग् क 

(त)  स्वीकृतभन्दा बढी यारी एवं  
सामान ढुवानी गरेमा     २० अङ्ग् क १ अङ्ग् क 

(थ)  प्रस्शक्षण अवमधमा अको व्यस्ि  
साथमा राखी दईु पांग्र े 
सावारी चलाएमा  १० अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(द)  स्वीकृतभन्दा बढी यारी राखी  
दईु पागं्रसेवारी चलाएमा     १५ अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(ध)  मसट बेल्ट वा हेलमेट नलगाई  
सवारी चलाएमा     १० अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 
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(न)  ट्राहफक इसारा उल्लंर्न गरेमा  १५ अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(प)  ट्राहफक प्रहरीले रोक्नभन्दा नमानी  
सवारी चलाएमा    १० अङ्ग् क १ अङ्ग् क 

(फ)  गैरकानूनी काममा सवारी प्रयोग  
गरेकोमा २५ अङ्ग् क   ३ अङ्ग् क 

(ब)  प्रस्शक्षण अवमधमा तोहकएको 
 हकमसमभन्दा अको  
सवारी चलाएमा २५ अङ्ग् क   १ अङ्ग् क 

(भ)  तोहकएको मबसौनीभन्दा फरक  
ठाउँमा रोकी यारी  
ओराले वा चढाएमा   २० अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(म)  रोड परममट देखाउन नसकेमा    १५ अङ्ग् क - 

(य)  यारीलाई हटकट नददएमा    १० अङ्ग् क - 

(र)  चमलरहेको सवारीमा यारी चढाउने  
वा ओराल्ने काम गरेमा २० अङ्ग् क   १ अङ्ग् क 

(ल)  दरु्िटना पमछ पालना गनुि  
पने कतिव्य पालना नगरेमा  २५ अङ्ग् क  २ अङ्ग् क 

(व)  पाहकि ङ मनषेध भएको ठाउँमा  
पाहकि ङ गरेको वा अरु गाडीलाई  
आवागमनमा बाधा  
पगु्ने गरी पाहकि ङ गरेमा   २० अङ्ग् क  १ अङ्ग् क 

(श)  जेिा क्रमसङ्ग वा मनधािररत स्थानबाट  
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मागि नकाटेर अन्य ठाउँबाट सवारी 
मागि काट्ने पैदल यारीलाई १० अङ्ग् क र प्रहरीबाट प्रस्शक्षण ददने 

(ष)  ट्राहफक मसग्नल एवं ट्राहफक इसारा नमानी सडकमा हहड्ने पैदल 
यारीलाई  ८ अङ्ग् क र प्रहरीबाट प्रस्शक्षण ददने 

(स)   सडकमा फोहोर फाल्नेलाई  १० अङ्ग् क - 

(ह)  सडक मसमामभर अनमुमत हवना कुनै हकमसमको सूचना वा स्ट्रकचर 
खडा गनेलाई २० अङ्ग् क  -   

(क्ष)  अनमुमत हवना एक्सेस रोड  
प्राइभटे डे्रन राखे्नलाई ५० अङ्ग् क - 

(र)  चमलरहेको गाडीमा झसु्न्डने वा  
चढ्ने वा ओलिने यारी र गाडी  
समातेर साइकल  
चढ्ने व्यस्िलाई           १० अङ्ग् क र प्रहरीबाट प्रस्शक्षण 
ददने 

(ज्ञ)  चोरीको गाडी चलाएमा वा  
जबरजस्ती धम्काएर गाडी कन्ट्रोलमा 
 मलई चलाएमा ५०० अङ्ग् क ५ अङ्ग् क  

(क१)  सवारी धनीको अनमुमत हवना  
सवारी चलाएमा १०० अङ्ग् क ३ अङ्ग् क 

(क२)  सवारी चालक अनमुमतपर साथमा  
नमलई सवारी चलाएमा २० अङ्ग् क १ अङ्ग् क 

(क३)  तोहकएको उमेरभन्दा कम वा 
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बढीकाले सवारी चलाएमा २० अङ्ग् क १ अङ्ग् क 

(क४)  सवारी चालक अनमुमतपर मनलम्बन  
भएको बेलामा सवारी चलाएमा १०० अङ्ग् क २ अङ्ग् क 

(क५)  दताि नभएको सवारी चलाएमा १५० अङ्ग् क  ३ अङ्ग् क 

(क६)  अमधकार प्राप्त अमधकारीले मागेको  
आवश्यक मलस्खत पेश नगरेमा  ५० अङ्ग् क - 

(क७)  ट्ाक्सीले ममटरमा देखाएकोभन्दा  
बढी भाडा मलएमा वा ममटरमा जान  
नमानेमा   १५० अङ्ग् क  २ अङ्ग् क 

(क८)  एम्बलेुन्स, वारुण यन्र जस्ता  
आपतकालीन प्रकृमतका सवारीलाई 
साइड नददने सवारी चालकलाई १० अङ्ग् क  १अङ्ग् क 

 (क९) सवारी चलाउँदा मोबाईल,  
एअरफोन वा दवुै प्रयोग गनेलाई २० अङ्ग् क  १अङ्ग् क 

(क१०) सवारी साधनमा चालक,  
पररचालकले अस्स्लल व्यवहार  
प्रदशिन गरेमा २० अङ्ग् क -  

(क११) रामत सवारी साधनले एउटा मार  
बत्ती बाली सवारी चलाएमा       १० अङ्ग् क - 

(क१२) बीच मागिमा गाडी मबग्ररे सवारी  
आवागमनमा बाधा परु याउने २० अङ्ग् क    १ अङ्ग् क 

(क१३) सवारीले मनयतबश अन्य  
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सवारीको अगामड वा पछामडबाट 
बाधा परु याएमा २० अङ्ग् क -   

(क१४) महहलाउपर अभर व्यवहार तथा  
गाली बेइज्जत गरी अपमान गरेमा  २० अङ्ग् क    १ अङ्ग् क 

(क१५) सवारी धनीको नाम र ठेगाना  
तथा चालकको ठेगाना पररवतिन  
भएको सात ददनमभर अमभलेखमा  
नसच्याएमा २० अङ्ग् क - 

(क१६) हनि मनषेमधत ठाउँमा हनि बजाएमा १० अङ्ग् क - 

(क१७) छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीको    
साविजमनक सवारीमा 
 स्जहपएस नराखेमा  ४० अङ्ग् क - 

(क१८) सवारी मनयम उल्लङ्घन गरेका सवारी साधनलाई सो स्थानबाट 
हटाउन परेमा सोका लामग लाग्ने खचि लागत अनसुार  

(क१९) सवारी मनयम उल्लङ्घन वा सवारी साधन मनयन्रणमा मलई (पाहकि ङ्ग 
शलु्क सवारी प्रहरीले पाहकि ङ्गमा राख्न ुपरेमा धनीले मतनुि पने लागत 
अनसुार) 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको प्रमत जरीवाना अङ्ग् क 
वापतको रकम प्रदेश सरकारले समय समयमा तोहकददए बमोस्जम 
हनेुछ।  

स्पहष्टकरणाः  
(क) "जररबाना अङ्ग् क" भन्नाले प्रदेश सरकारले तोकेको 

प्रमत जररबाना अङ्ग् क बराबरको रकम भने्न 
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सम्झनपुछि (हाललाई एक जररबाना अङ्ग् क वापत 
रु. ५० प्रस्ताव गररएको छ)। 

(ख) "मडमेररट अङ्ग् क" भन्नाले सवारी चालकलाई हनेु 
थप सजायको अङ्ग् क सम्झन ु पछि, जनु अङ्ग् क 
मनस्श्चत मसमामा पगुेपमछ चालकको अनमुमत पर 
मनलम्वन वा खारेज गने आधार बने्नछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम अमधकार प्राप्त अमधकारी वा 
मनजले अमधकार प्रत्यायोजन गरेको अमधकारी वा प्रहरीले गरेको 
जररबानाको रकम तत्काल बझुाउन नसक्नेलाई चौबीस र्ण्टामभर 
त्यस्तो रकम सम्बस्न्धत प्रहरी कायािलय वा अमधकार प्राप्त अमधकारी 
समक्ष बझुाउन पूजी ददनेछ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन 
कसैले उपदफा (१) मा उल्लेस्खत कसूर गदािको बखत मनजलाई 
सजाय गनि अमधकार प्राप्त अमधकारी वा मनजले अमधकार प्रत्यायोजन 
गरेको अमधकारी वा र्ट्नास्थलमा रहेको कुनै प्रहरीले त्यस्तो कसूर 
गनेलाई मनजले गरेको कसूर खुलाई सो बापत मनजलाई हनेु 
जरीवानाको रकम चौबीस र्ण्टामभर सम्बस्न्धत प्रहरी कायािलयमा 
बझुाउन पूजी ददनेछ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोस्जमको पूजी ददँदा त्यस्तो 
पूजीको नक्कल प्रमतमा सो पूजी बझु्नेको सही समेत गराउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (३) वा (४) मा लेस्खएको समयसम्म पमन 
अमधकार प्राप्त अमधकारी वा सम्बस्न्धत प्रहरी कायािलय समक्ष त्यस्तो 
जरीवानाको रकम नबझुाउनेलाई अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
एकहजार रूपैयाँसम्म जरीबाना गरी त्यस्तो व्यस्ि चालक भए 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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चालक अनमुमतपर, सवारी धनी वा व्यवस्थापक भए सवारीको मागि 
इजाजतपर वा मनजहरूले यातायात सेवा सञ्चालन गनि प्राप्त 
अनमुमतपर बढीमा एक महहनासम्मको लामग मनलम्बन गनि सक्नेछ।                                          

(७) उपदफा (६) बमोस्जम मनलम्बन गररएको अवमधसम्म 
पमन जररबाना नबझुाएमा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो चालक 
अनमुमतपर, मागि इजाजतपर वा यातायात सेवा सञ्चालन गनि प्राप्त 
अनमुमतपर खारेज गनि सक्नेछ। 

पररच्छेद- १२ 

प्रदेश साविजमनक यातायात सञ्चालन 

200. प्रदेश साविजमनक यातायात: (१) साविजमनक यातायातको क्षेरलाई 
मूलताः सरकारको दाहयत्वका रूपमा मलँदै प्रदेश सरकारले 
नागररकलाई सरल, सलुभ र सहुवधायिु साविजमनक यातायात सेवा 
सञ्चालन गनि सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सेवाको लामग प्रदेशले 
आवश्यकता अनसुार प्रदेशमभर सरुस्क्षत, गणुस्तरीय एवं आधमुनक र 
ठूला साविजमनक सवारी साधन सञ्चालन गने व्यवस्था गनेछ। 

(३) मन्रालयले उपदफा (१) बमोस्जमको सेवाको सञ्चालन 
सरकारी, साझदेारी, साविजमनक सहकारी र मनजी एवं संयिु 
लगानीमा गने व्यवस्था ममलाउनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सञ्चालन गररने साविजमनक 
यातायातमा वातावरण मैरी तथा हवद्यतुीय सवारीलाई प्राथममकता 
ददन ुपनेछ। 

(५) प्रदेशस्तरमा सरकारी बस कम्पनी दताि गरी सोही 
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कम्पनी माफि त प्रदेश सरकारले साविजमनक यातायात सञ्चालनमा 
ल्याउन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोस्जमको सवारीलाई प्रदेश सरकारले 
तोके बमोस्जम छुट एवं सहमुलयत प्रदान गने सम्वन्धमा आवश्यक 
व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ। 

(७) साविजमनक यातायात सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए 
बमोस्जम हनेुछ। 

पररच्छेद- १३ 

हवहवध 

201. हामन नोक्सानी परु याउन नहनेु: कसैले सवारीमा रहेका चालक, 
पररचालक, सरुक्षाकमी, सवारीका अन्य कमिचारी वा यारीलाई हपट्ने, 
सवारी रोक्ने, सवारी तोडफोड गने वा अन्य कुनै हकमसमले त्यस्तो 
सवारी वा सवारीमा रहेका मामनस वा मालसामानलाई कुनै हामन 
नोक्सानी परु याउने काम गनि, गराउन हुँदैन।  

202. सवारी धनी वा व्यवस्थापकले मतनुि पने: कुनै चालकले लापरवाही 
गरी वा बदमनयतपूविक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगितको मनयम वा 
आदेशको उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा यस ऐन 
बमोस्जम त्यस्तो चालकले मतनुि पने जररबाना, र्ा खचि, कृया खचि 
वा क्षमतपूमतिको रकम सम्बस्न्धत सवारी धनी वा व्यवस्थापकले मतरी 
ददन ुपनेछ।  

203. क्षमतपूमति ददन ुपने: दईु सवारी साधन जधु्दा हनु गएको क्षमत वापत 
ट्राहफक मनयम उल्लंर्न गने पक्षले अको पक्षलाई दफा १९७ 
बमोस्जम क्षमतपूमति ददन ुपनेछ। 
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204. सजाय नहनेुाः दफा १९५ र १९६ मा लेस्खएको अवस्थामा बाहेक 
अन्य अवस्थामा चालकको काबू बाहहरको पररस्स्थमतबाट दरु्िटना 
भई कुनै हामन नोक्सानी पगु्न गएको रहेछ भने त्यस्तो सवारी 
चलाउने चालकलाई कुनै सजाय हनेु छैन।  

205. प्रमतस्पधाित्मक ढङ्गबाट यातायात सेवा सञ्चालन गने: यस ऐनमा 
अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए तापमन स्वच्छ प्रमतस्पधाित्मक 
ढङ्गबाट यातायात व्यवसायको हवकास गनिको लामग साविजमनक 
सवारीलाई चक्रप्रणाली वा यस्तै अन्य मनयन्रणात्मक प्रणाली 
अन्तगित यातायात सेवा सञ्चालन गने गरी इजाजतपर प्रदान गररने 
छैन। 

206. कम्पनीमा दताि गनुिपने: (१) साविजमनक यातायातका सवारी 
साधनहरु यस ऐन र प्रचमलत कानून बमोस्जम कम्पनीमा दताि गरेर 
मार सञ्चालन गनुि पनेछ। 

(२) दफा (१) सम्बन्धी मापदण्ड लगायत अन्य व्यवस्था 
तोहकए बमोस्जम हनेुछ।   

207. सु् खा बन्दरगाह सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले कुनै 
स्थानमा सु् खा बन्दरगाह मनमािण र सञ्चालन गनि सक्नेछ।  

  (२) उपदफा (१) बमोस्जमको सु् खा बन्दरगाह मनमािण 
तथा सञ्चालनमा सरकारी, साविजमनक सहकारी एवं संयिु लगानीमा 
गने व्यवस्था ममलाइनेछ। 

 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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   (३) यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकए बमोस्जम 
हनेुछ।   

208. मनदेशन ददन सक्ने: प्रदेश सरकार वा मन्रालयले यातायात 
व्यवस्थापन समममत, अमधकार प्राप्त अमधकारी एवं यातायात 
व्यवसायीहरुलाई यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ। यसरी ददइएको मनदेशनको पालना 
गनुि मनजहरुको कतिव्य हनेुछ। 

209. अमधकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोस्जम मन्रालयले वा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले आफूलाई प्राप्त अमधकारहरुमध्ये आवश्यकतानसुार 
कुनै वा सबै अमधकार कुनै समममत, अमधकारी, यातायात मनरीक्षक 
वा प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ। 

210. पनुरावेदनाः (१) यस ऐन बमोस्जम अमधकार प्राप्त अमधकारी, प्रहरी 
वा यातायात मनरीक्षकले गरेको मनणिय वा सजायको आदेश उपर 
मन्रालय समक्ष पनुरावेदन लाग्नेछ।  

(२) यस ऐन बमोस्जम मन्रालयले गरेको मनणिय वा आदेश 
उपर सम्बस्न्धत स्जल्ला अदालत समक्ष पनुरावेदन लाग्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन दफा १९४ को उपदफा (१) बमोस्जम अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले गरेको मनणिय तथा आदेशउपर सम्बस्न्धत स्जल्ला 
अदालत समक्ष पनुरावेदन लाग्नेछ। 

(४) उपदफा (1), (2) र (3) बमोस्जम पनुरावदेन ददन ु
परे मकाि पने पक्षले सरुु मनणिय वा आदेशको सूचना पाएको मममतले 
पैँतीस ददनमभर ददन ुपनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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211. ...........  

212. सहयोग परु याउन ुपने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयम 
वा जारी गररएको कुनै आदेश कायािन्वयन गने सन्दभिमा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले वा यातायात मनरीक्षकले कुनै हकमसमको सहयोग 
मागेमा मनजहरूलाई त्यस्तो सहयोग परु याउने कतिव्य प्रहरी लगायत 
सम्बस्न्धत सबकैो हनेुछ।  

213. अन्य सवारी साधनको चालकले यस ऐनको पालना गनुि पने: यस 
ऐन बमोस्जम दताि गनुि नपने वा चालक अनमुमतपर मलन नपने 
खालका सवारीको रूपमा प्रयोग हनेु साइकल, ररक्सा, ठेला, जस्ता 
साधनहरु चलाउंदा दफा १३६ र यो ऐन अन्तगित बनेको मनयम 
वा जारी गररएको आदेशद्वारा मनधािररत ट्राहफक संकेतको पालना गनुि 
पछि। 

214. असल मनयतले गरेको कामको बचाउ: अमधकार प्राप्त अमधकारी वा 
मनजले अमधकार प्रत्यायोजन गरेको समममत, अमधकारी, यातायात 
मनरीक्षक, प्रहरी कमिचारी वा सम्बस्न्धत कुनै कमिचारीले यस ऐन 
बमोस्जम आफ्नो कतिव्य पालन गदाि असल मनयतले गरेको काम 
कारबाहीमा मनज व्यस्िगत रूपमा जवाफदेही हनेु छैन।  

215. हवशेष अमधकार: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए 
तापमन कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था तोहकएको 
अवमधसम्म लागू नहनेु गरी प्रदेश सरकारले छुट ददन सक्नेछ।  

 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा स्झहकएको। 
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216. सरकार वादी हनेु: (१).............. 

(२)........ दफा १९४ को उपदफा (१) अन्तगित सजाय 
हनेु मदु्दामा प्रदेश सरकार वादी हनेुछ र त्यस्तो मदु्दा तोहकएको 
अमधकारीले अनसुन्धान र तहहककात गरी दायर गनेछ। 

217. दरु्िटनाको अमभलेख राख्न ुपने: प्रहरीले जनुसकैु दरु्िटनाको तरुुन्त 
स्वीकृत ढाँचामा फमि भरी इन्टरनेट प्रहवमध प्रयोग गरी सम्बमधत 
प्रहरी र यातायात कायािलयमा पठाउन ुपछि र यसको सहजीकरणका 
लामग मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।   

218. पररचयपरको व्यवस्था गनुि पने: साविजमनक यातायातलाई व्यवस्स्थत 
गनि सम्बस्न्धत यातायात व्यवसायीले आफ्ना कमिचारी तथा 
मजदरुहरुको लामग पररचयपर उपलब्ध गराई मनजहरुलाई 
मन्रालयले तोके बमोस्जमको पोशाकको व्यवस्था गनुि पनेछ। 

219. बाधा अडकाउ फुकाउने अमधकार: यस ऐनको कायािन्वयन गदाि कुनै 
बाधा अडकाउ परेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना 
प्रकास्शत गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा अडकाउ हटाउन 
सक्नेछ।  

220. अनसूुचीमा हेरफेर गनि सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा 
सूचना प्रकास्शत गरी अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गनि सक्नेछ।  

221. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको  कायािन्वयनको लामग प्रदेश 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा स्झहकएको। 
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222. कायिहवमध, मनदेस्शका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेाः (1) प्रदेश 
सरकारले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमको अधनीमा 
रही आवश्यक कायिहवमध, मनदेस्शका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोस्जम बनेको कायिहवमध,  मनदेस्शका 
तथा मापदण्ड प्रदेश राजपरमा प्रकाशन गनुि पनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७९ द्वारा थप। 
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अनसूुची- १ 
 (दफा ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ सगँ सम्बस्न्धत) 

सवारीको वगीकरण 

(क)  ठूला सवारी:- बस (२६ मसट क्षमताभन्दा मामथ) डवल बस,डेकर 
बस, ट्रली बस, इलेस्क्ट्रक बस, ट्रक, ट्ाङकर, टीफर, लरी, ट्रास्न्जट 
ममक्सर, मनमािण उपकरण आदद।                                     

(ख)  मझौला सवारी:- ममनी बस (१५ देस्ख २५ मसट क्षमताको), मममनट्रक, 
ममनी ट्ाक्टर, ममनी हटफर आदद। 

(ग)  सानो सवारी:- माइक्रो, कार, ट्ाक्सी, जीप, भ्यान, हपकप, टेम्पो, 
टे्रलर 

    स्पष्टीकरणाः "टे्रलर" भन्नाले यास्न्रक शामतबाट चल्ने सवारीबाट तानेर 
लमगने गरी बनाइएको सवारी सम्झन ुपछि। 

(र्)  दइु पांग्र ेसवारीाः मोटरसाइकल, मोपेड, स्कुटर, व्याट्रीबाट सञ्चालन 
हनेु दईु पांग्र ेसवारी 

 स्पहष्टकरणाः 
(१)  "मोटरसाइकल" भन्नाले दईु पांग्र े प्रोपेल इस्न्जन हफट 

भएको सवारी सम्झन ुपछि।  
(२)  "मोपेड भन्नाले" दइु पागं्र ेआन्तररक कम्बसन इस्न्जन 

हफट भएको, पचास सीसीभन्दा कम पावर भएको सवारी 
सम्झन ुपछि। 

(३)  "ब्याट्रीबाट सञ्चालन हनेु दईु पांग्र ेसवारी" भन्नाले ३५१ 
वाट भन्दा मामथको क्षमता र ३० हक.मम. प्रमत र्ण्टा 
भन्दा बहढ गमत भएको सवारी सम्झन ुपछि र यो भन्दा 
कम क्षमता र गमत भएकोलाई हवद्यतुीय साइकल भने्न 
सम्झन ुपछि।  

(ङ)  मनमािण उपकरण सम्बन्धी सवारीाः स्काभेटर, व्याकहो, ड्रोजर, 
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बलुडोजर, लोडर, भाइिेटोरी, कम्प्याक्ट्रर, न्यूम्याहटक टायर 
कम्प्याक्टर, रोलर, हारभेस्टर, स्क्रापर, माइमनङ ट्रक, डम्फर, ग्रडेर, 
अस्फाल्ट पेभर, मोबाइल क्रसर, अस्फाल्ट मडहष्ट्रव्यटुर, कंहक्रट 
ब्याचप्लान्ट, ट्रक के्रन, फोकि मलफ्ट, स्स्ट्रट सइुपर आदद। 

(च)  स्पेशल सवारीाः बारूण यन्र, एम्बलेुन्स, आमिडि सवारी (बलेुटप्रफु) 
आदद।  

(छ)  अफरोड सवारीाः फोरहइुल ड्राइभ (जीप हपकअप आदद) 

 स्पष्टीकरणाः 
(१)  "रोड ट्ाक्टर" भन्नाले यास्न्रक शास्िबाट चल्ने टे्रलर 

एंव हवमग्रएको सवारी तान्न बनाइएको साधन सम्झन ुपछि। 
(२)  "कृहष ट्ाक्टर" भन्नाले यास्न्रक शस्िबाट चल्ने हवमभन्न 

कृहष सम्बन्धी काम गने एवं कृहष सामग्री ओसाने सवारी 
सम्झन ुपछि। 

(३)  "पावर टे्रलर" भन्नाले कृहषको लामग बनाइएको दइु पागं्र े
सवारी, टे्रलर जोड्दा सामान पमन ढुवानी गने, बढीमा २४ 
हक.मम. प्रमत र्ण्टा गडु्न सक्ने सवारी सम्झन ुपछि। 

 



 

110 
 

अनसूुची- २ 

(पररच्छेद- २ सगँ सम्बस्न्धत) 
सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट 

(क)  व्यावसाहयक सवारीसँग सम्बस्न्धत कालो प्लेटमा सेतो अक्षर र 
अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ। 

(ख)  पयिटक सवारी:- हररयो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ। 
(ग)  गैर व्यवसाहयक सवारी दतािसँग सम्बस्न्धत रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र 

अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ।                           
(र्)  सरकारी सवारी:- सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ। 
(ङ)  सरकारी स्वाममत्व भएको संगदठत संस्था वा संस्थानको सवारी:- 

पहेंलो प्लेटमा मनलो अक्षर र अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ।                                                           
(च) कूटनीमतक सवारी:- मनलो प्लेटमा सेतो अक्षर र अङ्ग् कमा हनु ुपनेछ। 

  
 
 
 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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अनसूुची- ३ 

(दफा २१ सँग सम्बस्न्धत)                                                  
 सवारी दताि प्रमाणपरको ढाचँा 

बागमती प्रदेश सरकार 
भौमतक पूवािधार हवकास मन्रालय 

यातायात व्यवस्था कायािलय 
सवारी दताि नं.:- 
सवारीको हकमसम:- 
दताि मममत:- 
सवारी धनीको नाम, थर:- 
वतन:- 
 
सवारी धनीको हस्ताक्षर:-         अमधकृतको सहह:-...............  
   
दताि गने अमधकारीको,- 
हस्ताक्षर:-  
मममत:-    
नामसारी भएको मममत.......  
 
 
                             
सवारी धनीको नाम, थर, वतन:-............................................                   

नामसारी गने अमधकारीको                             
हस्ताक्षराः- 
 

सवारी 
धनीको 
फोटो 

सवारी 
धनीको 
फोटो 
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प्रमाणपरको नवीकरण 
नवीकरण गरेको 

मममत 
नवीकरण म्याद 

पगु्ने मममत 
नवीकरण गने 

अमधकारीको सही 
   

सवारीको हवस्ततृ हववरण:- 
१.  कम्पनीको नाम:-                                                          
२.  सवारीको मोडेल (साल):-                                                  
३.  मसमलण्डर सङ्ग््या:-                                                        
४.  हषि पावर/सी.सी.:-                                                   
५.  चेमसस नम्बर:-                                                          
६.  इस्न्जन नम्बर:-                                                           
७.  सवारीको रङ्ग:-                                                             
८.  सीट क्षमता (चालक सहहत):-                                               
९.  वजन:-                                                                
१०.  पेट्रोल/मडजेल:-                                                         
११.  रेमडयो, क्यासेट प्लेयर, टेमलफोन आदद छ छैन:-                             
१२.  कुन कम्पनी वा मामनसबाट खररद गरेको हो सो कम्पनी वा मामनसको 

नाम:-                
१३.  प्रयोग:-                                                              
१४. चलाउने क्षेर:-                                                         
१५.  भन्सार प्रमाण:- 

सवारी जाँचेको 
सवारी जाचँेको 

मममत 
नवीकरणको म्याद 

पगु्ने मममत 
जाच्ने अमधकारीको 

सही  
कैहफयत 
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नामसारी 

ठेगाना:-  
सवारी धनी वा व्यवस्थापकको दस्तखत:-  
सवारीको हकमसम:- 
क्षमता:- ...................   सवारी नम्बर:-.......................         चेमसस 
नम्बर:-...................       इस्न्जन नम्बर:- ......................   
 
मममत...................... को मनवेदन र मममत............................को दतािको 
प्रमाणपर अनसुार श्री .......................... को नामबाट ............. बस्ने 
श्री ..................... को नाउँमा नामसारी गररएको छ। 

                         
अमधकारीको दस्तखत:- 
मममत:- 

 
 
 
 
 
 

  

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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अनसूुची- ४ 
(दफा २६ सँग सम्बस्न्धत) 
बागमती प्रदेश सरकार 

......  
भौमतक पूवािधार हवकास मन्रालय 
-----यातायात व्यवस्था कायािलय 

परसङ्ग््या:- मममत:- 
चलानी नं.:..........   शाखा............                                           
प्राप्त पर सङ्ग््या र मममत:- 

 
हवषय:- अस्थायी नम्बर। 

श्री..................... 
 
उपयुिि सम्बन्धमा व्यस्ि/फमि/कम्पनीले यस कायािलयमा 
मममत..............................मा ददएको मनवेदन र सो साथ संलग्न 
प्रमाणहरुको आधारमा मनम्न बमोस्जम हववरण भएको सवारी लाई तोहकएको 
अवमधसम्मको मनममत्त अस्थायी नम्बर ददइएको छ। 
 
१. सवारी धनीको नाम, थर, वतन:- 
२. ददइएको अस्थायी नम्बर:- 
३. अस्थायी नम्बरको अवमध:- 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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४. भन्सारको प्रमाण:- 
५. सवारी मनमािता:- 
६. सवारीको हकमसम:-  
७. मसमलण्डर सङ्ग््या:- 
८. हसि पावर/सी.सी.:- 
९. चेमसस नम्बर:- 
१०. इस्न्जन नम्बर:- 
११. सवारीको रङ्ग:- 
१२. सीट क्षमता  (चालक सहहत):-  
१३. वजन:- 
१४. पेट्रोल/मडजेल:- 
१५. सवारीको परुानो प्लेट नम्बर:-                                                       
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अनसूुची- ५ 

(दफा ५४ सँग सम्बस्न्धत) 
बागमती प्रदेश सरकार 

..........  
Government of Bagamati Province 

……..  

सवारी चालक अनमुमतपर 
Driving Licence 

                                
नम्बर:-                                                                   
Number:- 
नाम:-                                                                         
Name:-   
जारी मममत:-      म्याद समाप्त मममत:- 
Date of Issue:-     Date of Expiry:-   
ना.प्र. नं.:-     रि समूह:- 
Citizenship Number   Blood Group 
बवुा/आमा/पमत/पत्नीको नाम:-                                             
Father/Mother/Husband/Wife:-   
ठेगाना:-                                                                    
Address:-   
तपाईलाई मनम्न बमोस्जमको सवारीहरुको चालक अनमुमतपर ददइएको छ:         
The Holder of this Licence is authorized to drive the following vehicles. 
  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 

फोटो 

Photograph 
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जारी गने अमधकारी           सवारी चालकको दस्तखत                 
Issued by:            Licence Holder Signature                                             

     
कारबाही  Offences 

 
 
 
 
 
 
 

क. 
A 

मोटर साइकल, स्कुटर, मोपेड 
Motor Cycle, Scooter, Moped 

च. 
F 

ममनी बस, ममनी ट्रक 
Mini Bus, Mini Truck 

ख 
B 

कार, जीप, डेमलभरी भ्यान 
Car, Jeep, Delivery Van 

छ 
G 

ट्रक, बस, लहरी 
Truck, Bus, Lorry 

ग 
C 

टेम्पो, अटोररक्सा 
Tempo, Auto Rikshaw 

ज 
H 

रोडरोलर, डोजर 
Road Roller, Dozer 

र् 
D 

पावर हटलर 
Powertillar 

झ 
I 

के्रन, दम्कल, लोडर 
Crane, Fire Brigade, 

Loader 

ङ 
E 

ट्रयाक्टर 
Tractor 

ञ 
J 

अन्य 
Other 
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अनसूुची- ६ 

 (दफा ७२ सँग सम्बस्न्धत) 
बागमती प्रदेश सरकार 

......... 
    भैमतक पूवािधार हवकास मन्रालय   

--------------कायािलय                                                                           
सवारी पररचालक अनमुमतपर 

अ. पर. नं. 
जारी मममत म्याद समाप्त मममत 
  

नाम:-                          

ना.प्र.प. नं.:-                                                               
बवुा/आमा/पमत/पत्नीको नाम:-                                                       
ठेगाना: 
तपाईलाई मनम्न बमोस्जमको सवारीहरुको पररचालक अनमुमतपर ददइएको छ:-           
(क) बस                                                                                                           
(ख) ममनीबस                                 
(ग) ट्रक   
 (र्) अन्य                                
पासपोटि नं.:- 
रगत समूह:- 
सवारी पररचालकको सही:-          

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 

फोटो 

Photograph 
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अनसूुची- ७ 

(दफा ८६ सँग सम्बस्न्धत) 
मागि इजाजतको ढाँचा 
बागमती प्रदेश सरकार 

....... 
भौमतक पूवािधार हवकास मन्रालय 

यातायात व्यवस्था कायािलय 
इजाजत ददन ेअमधकारीको 
नाम:- 
दजाि:- 
दस्तखत:- 
मममत:- 
चेमसस नम्बर:- 
इस्न्जन नम्बर:- 
मोडेल:- 
सवारी मनमािण गने कम्पनी वा संस्थानको नाम र ठेगाना:- 
बडी तयार गन ेकारखानाको नाम ठेगाना:- 
इजाजत पर नं.:- 
सवारीको हकमसम:- 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकको नाम:- 

इजाजतपर पाएको 
के्षर (मागि) 

वहाल अवमध इजाजतपर ददन ेवा नवीीकरण गने 
अमधकारीको दस्तखत र मममत 

   

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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अनसूुची- ८ 
(दफा १०७ सँग सम्बस्न्धत) 

 यातायात सेवा सञ्चालन गने अनमुमतपरको ढाँचा 
बागमती प्रदेश सरकार 

...... 
भौमतक पूवािधार हवकास मन्रालय 

--------कायािलय 
दताि नं:- 
दताि मममत:- 
     प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १०७ अनसुार 

देहायको सेवा सञ्चालन गनि यो अनमुमतपर ददइएको छ। 
(१) व्यस्ि/फमि/कम्पनीको नाम:- 
(२) ठेगानााः- 
(३) कारोवारको मु् य स्थानाः- 
(४) सञ्चालन गन ेसेवाको हकमसमाः- 
(५) धनी/साझेदार/सञ्चालक/(मु् य व्यस्ि) को नाम, थर र दजािाः- 
(६) ठेगानााः- 
     .....................               ....................... 
   मु् य व्यस्िको सही               कायािलय प्रमखु                            

  

रष्टव्याः मममत २०७८।१०।१७ मा प्रकस्शत प्रदेश राजपर सूचना अनसुार 
अनसूुचीहरुमा भएको "प्रदेश सरकार/बागमती प्रदेश" भने्न शब्दहरुलाई 
"बागमती प्रदेश सरकार" भने्न शब्दहरुमा रुपान्तरण गररएको छ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
 पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधत। 
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