
 
 

 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
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भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. २८ 

सडक सवारी, यातायात तथा पररवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः यातायातको सञ्चालन तथा तनयमन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई 
वैज्ञातनक यातायात प्रणालीको वव9कास मार्व त सववसाधारण जनतालाई सरुशित, 
भरपदो, सरल एवम सलुभ यातायात सवुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी 
व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले,  

     प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सडक सवारी, यातायात 
तथा पररवहन ऐन, २०७६" रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा, 
(क)   "कर" भन्नाले दर्ा ९९ बमोशजमको सवारी साधन कर र दर्ा 

१०२ बमोशजमको जरीवानालाई जनाउँछ । सो शब्दले प्रचतलत 
कानून बमोशजम ततनुव बझुाउन ु पने अन्य करलाई समेत सम्झन ु 

पदवछ। 

(ख)  "कम्पनी" भन्नाले यातायात सेवा संचालन गनव इजाजत प्राप्त 
पंशजकृत कम्पनी सम्झन ुपछव  र सो शब्दले प्रचतलत कानून अनसुार 
स्थापना भएका कम्पनीलाई समेतलाई जनाउँछ । 

(ग) "कायावलय" भन्नाले प्रदेश तभत्रका यातायात व्यवस्था कायावलय, 
यातायात व्यवस्था कायावलय (सवारी), यातायात व्यवस्था कायावलय 

(सवारी चालक अनमुततपत्र) तथा यातायात व्यवस्था सेवा 
कायावलयलाई सम्झन ुपछव। 

(घ)  "कायावलय प्रमखु" भन्नाले प्रदेश तभत्रका कायावलयको प्रमखु सम्झन ु
पछव । 
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(ङ)  "चालक" भन्नाले सवारी चालक अनमुततपत्र प्राप्त व्यशक्त सम्झन ु
पछव ।  

(च)  "चालक अनमुततपत्र" भन्नाले दर्ा ३० बमोशजम कायावलय प्रमखुले 
ददएको सवारी चालक अनमुततपत्र सम्झन ुपछव।  

(छ)  "ट्रावर्क सङ्कते" भन्नाले प्रहरी वा एक सवारीको चालकले अको 
सवारीको चालकलाई ददएको सूचना, सङे्कत वा ईशारा सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले सवारीको तनयन्त्रण वा तनदेशनका लातग तलशखत वा 
साङ्केततक रूपमा टाँसेको, राखेको वा जडान गररएको सूचना सङे्कत 
वा ईशारा समेतलाई जनाउँछ ।  

(ज)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यो ऐन वा यस 
ऐनअन्तगवत बनेको तनयम वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत 
गरी जारी गररएको आदेशमा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम 
सम्झन ुपछव।  

(झ)  "दतावको प्रमाणपत्र" भन्नाले दर्ा ६ बमोशजम सवारी दताव गरी 
ददइएको सवारी दताव प्रमाणपत्र सम्झनपुछव ।  

(ञ) "तनदेशनालय" भन्नाले प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात 
व्यवस्था तनदेशनालय सम्झन ुपछव। 

(ट)  "बीमा" भन्नाले सवारी, यात्री, मालसामान, चालक, पररचालक, 

सरुिाकमी, सवारीमा काम गने अन्य कमवचारी तथा तेस्रो पिको 
सम्बन्धमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले गनुवपने बीमा सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले तत्सम्बन्धमा गररने कशम्प्रहेशन्सभ बीमालाई समेत 
जनाउँछ ।  

(ठ)  "मागव" भन्नाले दर्ा ४० बमोशजम साववजतनक सवारी चलाउनलाई 
तनधावररत मागव सम्झन ुपछव।  

(ड) "मागव इजाजतपत्र" भन्नाले स्वीकृत मागवमा सवारी चलाउन दर्ा ४१ 
बमोशजम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनपुछव । 
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(ढ)  "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश नं. ५, भौततक पूवावधार ववकास 
मन्त्रालयलाई सम्झन ुपछव। 

(ण)  "मालसामान" भन्नाले मातनस बाहेक साववजतनक सवारीमा 
ओसारपसार गररने जनावर, पन्छी तथा कुनै तनजीव वस्त ुसम्झन ु
पछव ।  

(त)  "मालबाहक सवारी" भन्नाले मालसामान ओसारपसार गने काममा 
प्रयोग गररने साववजतनक सवारी सम्झनपुछव ।  

(थ)  "मध्यम मागव (तमतडयम रुट)" भन्नाले यात्राको लातग प्रस्थान गने 
स्थानबाट एक सय वकलोतमटर भन्दा बढी तर दईुसय पचास 
वकलोतमटर भन्दा कम्ती दरुीको गन्तव्य स्थानसम्म पगु्ने मागव 
सम्झन ुपछव ।  

(द)  "यातायात सेवा" भन्नाले साववजतनक सवारीले भाडा तलई एक 
ठाउँबाट अको ठाउँसम्म यात्री वा मालसामान ओसारपसार गने 
कायव सम्झन ुपछव । 

(ध)  "यात्री" भन्नाले यात्रवुाहक सवारीमा यात्रा गने व्यशक्त सम्झन ु
पछव।  

(न)  "यात्रीबाहक सवारी" भन्नाले यात्रीहरुलाई यातायात सेवा प्रदान गने 
साववजतनक सवारी सम्झन ुपछव ।  

(प)  "यात्री गणु्टा" भन्नाले यात्रीले आफ्नो साथमा तलई यात्रा गने 
व्यशक्तगत प्रयोजनका मालसामान सम्झन ुपछव ।  

(र्)  "यातायात तनरीिक" भन्नाले दर्ा ९१ बमोशजम तनयकु्त व्यशक्त 
सम्झन ुपछव ।  

(ब)  "लामो मागव (लङ रुट)" भन्नाले यात्राको लातग प्रस्थान गने 
स्थानबाट दईु सय पचास वकलोतमटर वा सो भन्दा बढी दरुीको 
गन्तव्य स्थानसम्म पगु्न ेमागव सम्झन ुपछव।  
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(भ)  "व्यवस्थापक" भन्नाले पञ्जीकृत यातायात सेवामा संलग्न साववजतनक 
सवारीलाई व्यवशस्थत रूपमा सञ्चालन गने शजम्मा तलएको व्यशक्त 
सम्झन ुपछव ।  

(म)  "व्यवस्थापन सतमतत" भन्नाले दर्ा ८९ बमोशजम गदठत प्रदेश 
यातायात व्यवस्थापन सतमततलाई सम्झन ुपछव ।  

(य)  "सरकार" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को सरकार सम्झन ुपछव ।  

(र)  "सवारी" भन्नाले याशन्त्रक शशक्तबाट सडकमा चल्न े साधारणतया 
मातनस वा सामान ओसाने तथा तान्न ेसवारी साधन सम्झन ुपछव ।  

(ल)  "सवारीको वजन" भन्नाले सवारीको इशन्जन, चेतसस, अन्य पाटव, 
इन्धन, ड्राइभर, यात्री, मालसामान समेतको कूल वजन सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले तनमावता तथा सवारी दताव प्रमाणपत्रमा लेशखएको कूल 
भार वहन िमता समेतलाई जनाउँछ ।   

(व)  "साववजतनक सवारी" भन्नाले यातायात सेवामा प्रयोग गररने सवारी 
सम्झन ुपछव ।  

(श)  "सरुिाकमी" भन्नाले यात्री, मालसामान तथा सवारीको सरुिाको 
शजम्मा तलने कमवचारी सम्झन ु पछव र सो शब्दले सरकारी 
सरुिाकमी समेतलाई जनाउँछ । 

(ष)  "साववजतनक स्थान" भन्नाले साववजतनक सडक, पेटी, गल्ली, नदी, 
पूल, मागव वा सववसाधारण जनता आउने, जाने, बस्ने ठाउँ सम्झन ु
पछव र सो शब्दले यात्रीहरु चढ्न, उत्रन वा सवारी राख् ने तनधावररत 
ठाउँलाई समेत जनाउँछ ।  

(स)  "सवारी धनी" भन्नाले सवारी दतावको प्रमाणपत्रमा सो सवारीको धनी 
भनी लेशखएको व्यशक्त, र्मव, कम्पनी वा अन्य कुनै संगदठत संस्था 
सम्झन ुपछव । 
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पररच्छेद-२ 

सवारी साधनको दताव 

३. सवारी साधनको दताव: (१) ववदेशबाट सवारी आयात गने व्यशक्त, र्मव वा 
कम्पनीले त्यस्तो सवारी सोझै यस प्रदेश तभत्र प्रवेश गने स्थानमा रहेको 
भन्सार कायावलयमा त्यस्तो सवारीको प्रवेश दताव गनवको लातग तनवेदन ददन ु
पनेछ । 

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम प्रवेश दताव गराउनका लातग तनवेदन 
परेमा सम्बशन्धत भन्सार कायावलयले त्यस्तो सवारी साधन खरीद गरेको 
प्रमाण र सम्बशन्धत कागजात छानतबन गरी त्यस्तो सवारीलाई प्रवेश 
प्रयोजनका लातग मात्र पन्र ददनका लातग प्रवेश दताव गरी त्यस्तो सवारी 
आयात गने व्यशक्त, र्मव वा कम्पनीलाई प्रवेश दतावको प्रमाण ददन ुपनेछ 
र त्यस्तो सवारीको वववरण यथाशीघ्र सम्बशन्धत यातायात व्यवस्था 
कायावलयमा पठाउन ु पनेछ ।त्यसरी प्रवेश गराईएको सवारी साधन 
आयातकताव व्यशक्त, र्मव वा कम्पनी सोझै आफ्नो गोदाम/शो-रुममा लग्न ु
पनेछ । त्यस्तो सवारीमा सम्वशन्धत भंसार कायावलयले तोवकएको स्टीकर 
टाँस गनुव पनेछ ।  

  (३) कुनै पतन सवारी खररद गने वा ववदेशबाट आयात गने व्यशक्त, 

र्मव वा कम्पनीले वा सवारी तबक्री ववतरण गने एजेण्टले सवारी खररद 
गरेको वा आयात गरी नपेालतभत्र भन्सार ततरी ल्याएको तमततले पन्र 
ददनतभत्र कायावलयमा तोवकएको दस्तरु बझुाइ दताव गनुव पनेछ ।  

  तर, सरकारी तनकायले आयात गरेकोमा नेपालतभत्र भन्सार ततरी 
ल्याएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र कायावलयमा दताव गराउन ुपनेछ।  

  (४) ववतभन्न ववकास साझेदार तथा ववदेशी लगानीमा संचातलत 
आयोजना सम्पन्न भए पश्चात ् ती आयोजनाबाट नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदाका बखत प्राप्त भएका सवारी 
साधन वा दताव छुट भएका परुाना सरकारी सवारी साधन सम्बशन्धत 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क ३८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०6।०1 

 

मन्त्रालयबाट तनणवय भई आएमा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोशजम 
दताव गनुव पनेछ। 

  (५) सवारी साधनको पाटपजुाव आयात गरी वा नेपालतभत्रनै 
सवारीको तनमावण गने कम्पनीले तोवकएको तनकायले सञ्चालन योग्य रहेको 
भनी प्रमाशणत गरेपतछ मात्र उत्पादन प्लान्टबाट गोदाम वा शो-रुममा 
लैजान ुपनेछ।  

  (६) उपदर्ा (५) बमोशजमको सवारी साधन संचालन योग्य रहेको 
भनी प्रमाशणत गरेको १५ (पन्र) ददनतभत्र कायावलयमा तोवकएको दस्तरु 
बझुाइव दताव गनुवपनेछ । 

  (७) कुनै सवारी संयकु्त रूपमा दताव गनव दईु वा दईु भन्दा बढी 
व्यशक्तले कायावलय प्रमखु समि तनवेदन ददएमा कायावलय प्रमखुले 
आवश्यक छानतबन गरी त्यस्तो सवारीलाई संयकु्त रूपमा दताव गरीददन ु
पनेछ। 

  (८)  उपदर्ा (३), (४), (६)  र (७) बमोशजम दताव नगरी कुनै 
पतन सवारी चलाउन वा चलाउन ददन हुदैँन। 

  (९) सवारी दताव गने सम्बन्धी प्रवक्रया, तनवेदनको ढाँचा, संलग्न गनुव 
पने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा दताव प्रमाणपत्रको ढाँचा लगायतका 
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे।  

४.  सरुवा दताव: (१) अन्य प्रदेशमा दताव भएको सवारी यस प्रदेशमा सरुवा 
दताव गनुव परेमा सवारी दताव रहेको कायावलयको दताव अतभलेख सवहतको 
पत्रसाथ तोवकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी तोवकएको ढाँचामा सवारी 
धनीले कायावलय प्रमखु समि सरुवा दतावको लातग तनवेदन ददन ुपनेछ। 

  (२) यस प्रदेश अन्तगवत कुनै एक कायावलयमा दताव भएको सवारी 
अन्य कायावलयमा सरुवा दताव गनुव परेमा सवारी दताव रहेको कायावलयको 
दताव अतभलेख सवहतको पत्रसाथ र तोवकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी 
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तोवकएको ढाँचामा सवारी धनीले कायावलय प्रमखु समि सरुवा दतावको 
लातग तनवेदन ददन ुपनेछ। 

  (३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजमको तनवेदन परेमा अतधकार 
प्राप्त अतधकारीले तोवकएको मापदण्डको अतधनमा रही त्यस्तो सवारीको 
जाँचबझु गरी सरुवा दताव गनव उपयकु्त देखेमा उक्त सवारीको सरुवा दताव 
गरी ददन ुपनेछ। 

  (४) यस प्रदेशमा दताव रहेको सवारी अन्य प्रदेशमा वा यस प्रदेश 
अन्तगवतका अन्य कायावलयमा सरुवा दतावको लातग सवारी धनीले सहमतत 
मागेमा तोवकएको मापदण्डको अतधनमा रही सरुवा सहमतत ददन 
सवकनछे। 

  (५) सरुवा दताव गने सम्बन्धी प्रवक्रया, तनवेदनको ढाँचा, संलग्न गनुव 
पने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा दताव प्रमाणपत्रको ढाँचा लगायतका तत ्
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 

५.  अस्थायी दताव: (१) देहायको अवस्थामा कुनै सवारीलाई सम्बशन्धत 
कायावलयले तोवकए बमोशजमको दस्तरु तलई अस्थायी रूपमा दताव गनव 
सक्नेछ:-  

(क)  सवारी आयात गने व्यशक्त सवारी दताव गराउन ुपने म्याद तभत्र दताव 
गराउन उपशस्थत हनु नसक्न ेमनातसब मावर्कको कारण भएमा,  

(ख)  आयात गररएको सवारीको इन्जीन, चेतसस वा अन्य कुनै पाटवपूजावको 
खराबीको कारणले गदाव दताव गराउन तत्काल सवारी ल्याउन 
नसवकन ेभएमा,  

(ग)   खण्ड (ख) मा लेशखएको अवस्था परी सो सवारी तनमावण गने 
कम्पनी वा तबक्री गने एजेन्ट वा बीमा कम्पनीसँग ितीपूततव, बीमा 
सम्बन्धी वववाद परी तरुून्त दताव गनव नसवकने भएमा,   

(घ)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता 
बमोशजमको कायव सम्पादनको लातग कुनै ववदेशी नागररक, कम्पनी 
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वा संस्थाको नाममा आयात भई त्यस्तो सम्झौतामा उशल्लशखत 
अवतधभर नेपालतभत्र सञ्चालन गनव सम्बशन्धत तनकायबाट अस्थायी 
दतावको लातग तसर्ाररश भएको सवारी साधन भएमा,  

(ङ)  मन्त्रालयले अस्थायी दताव गनव उपयकु्त ठानेमा । 

  (२) अस्थायी दताव गने सम्बन्धी प्रवक्रया, तनवेदनको ढाँचा, संलग्न 
गनुवपने कागजात, लाग्न े दस्तरु तथा दताव प्रमाणपत्रको ढाँचा लगायतका 
तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 

६. सवारी दतावको प्रमाणपत्र,  मान्य अवतध र नवीकरण: (१) दर्ा ३, ४ र ५ 
बमोशजम परेको तनवेदन जाँचबझु गदाव यस ऐन बमोशजम सवारी दताव गनव 
तमल्ने देशखएमा कायावलयले सवारी दताव गरी तोवकए बमोशजमको ढाँचामा 
सवारी दताव प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुनै 
सवारी दताव गनवका लातग दरखास्त परी सो सवारी दताव गनुव अशघ 
कायावलय प्रमखुले सो सवारीको यस ऐनमा तोवकएका मापदण्डका अधीनमा 
रही जाँचबझु गनव लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाचँबझु गदाव त्यस्तो सवारी 
चलाउन सवकने शस्थततमा रहेको नदेशखएमा त्यस्तो सवारी दताव गनव इन्कार 
गनव सक्नेछ । 

  (३) वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको शस्थतत, सवारी 
आवागमनमा पने कदठनाई वा यस्तै अन्य कारणले गदाव साववजतनक 
वहतको लातग कुनै वकतसमको सवारी साधनको दताव रोक्का गनव मनातसब 
देखेमा तनदेशनालयले कायावलयलाई त्यस्तो सवारीको दताव रोक्का गनव 
आदेश ददन सक्नेछ।  

  (४) उपदर्ा (२) बमोशजम कुनै सवारी दताव गनव इन्कार गरेमा 
कायावलय प्रमखुले सोको कारण खलुाई दरखास्तवालालाई सूचना ददन ु
पनेछ।  
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  (५)  उपदर्ा (१) बमोशजम ददईएको सवारी दताव प्रमाणपत्रको 
मान्य अवतध त्यस्तो प्रमाणपत्र ददएको तमततले एक वषवसम्म हनुेछ।  

  तर, यस ऐन तथा तनयमावली बमोशजम सवारीको दताव नवीकरणको 
लातग दस्तरु नलाग्ने सवारी साधनको हकमा पाँच वषवसम्मको लातग 
एकैपटक दताव प्रमाणपत्र नवीकरण गनव सवकनेछ ।  

  (६) उपदर्ा (५) बमोशजम सवारी दतावको प्रमाणपत्रमा लेशखएको 
म्याद नाघेको तीन मवहना तभत्र तोवकए बमोशजमको दस्तरु बझुाइव अको 
अवतधका लातग नवीकरण गराई सक्न ुपनेछ ।  

  (७) उपदर्ा (६) बमोशजमको म्याद नाघी सवारी दताव प्रमाणपत्र 
नवीकरण गराउन आउने सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट नवीकरण 
दस्तरुको म्याद नाघेको प्रततवषव एकसय प्रततशतका दरले थप दस्तरु समेत 
तलइव बढीमा पाँच बषवसम्म त्यस्तो सवारी दताव प्रमाणपत्र नवीकरण 
गररनेछ। 

  (८) सवारी दतावको प्रमाणपत्र, मान्य अवतध र नवीकरण सम्बन्धी 
प्रवक्रया, तनवेदनको ढाँचा, संलग्न गनुव पने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा दताव 
प्रमाणपत्रको ढाँचा लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।   

 (९) यस दर्ामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुटनीततक सवुवधा 
प्राप्त सवारीको दतावको प्रमाणपत्र नवीकरण गनव कुनै दस्तरु लाग्नेछैन । 

७. सडकमा चल्न सक्न ेसिमता (रोड अतडवनसे) को प्रमाणपत्र तलनपुने:  (१) 
दर्ा ३ बमोशजम कुनै सवारी दताव गनुवभन्दा अगावै त्यस्तो सवारी चलाउन 
सवकने ठीक शस्थततमा छ भने्न कुराको तोवकए बमोशजमको प्रमाणपत्र 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकले पेश गनुवपनेछ ।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको सिमताको प्रमाणपत्र पेश गरेपतछ 
मात्र सवारी दतावको प्रमाणपत्र ददइनछे । 
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८.  सवारी साथै तलई आउनपुने: कुनै सवारी दताव गनव, सवारी नामसारी गनव, 
सवारीको जाचँपास गनव, प्रदषुण जाँच गनव र सवारीको कुनै कुरा हेररे्र 
गनवका लातग त्यस्तो व्यशक्त, र्मव वा कम्पनीले सम्बशन्धत सवारी 
कायावलयमा साथै तलई आउन ुपनेछ ।  

९.  सवारीको लगत राख् नपुने: (१) कायावलय प्रमखुले यस ऐन बमोशजम दताव 
भएको प्रत्येक सवारीको धनीको नाम, ठेगाना, सवारी दताव भएको तमतत, दताव 
नम्बर, सवारी तनमावताको नाम, मोडेल, वषव, इशन्जन नम्बर, चेतसस नम्बर, 

सवारीको वकतसम र वजन इत्यादद समेत स्पष्ट रूपमा खलु्नेगरी दताव 
वकताबमा लेख् न लगाई सवारीको लगत अद्यावतधक गरी राख् नपुछव। 
त्यस्तो दताव वकताबको सम्बशन्धत पानामा सवारी धनीको र्ोटो समेत 
टाँतसएको हनुपुछव। 

   (२) उपदर्ा (१) बमोशजम तयार गररएको लगत ववद्यतुीय रुपमा 
राख् नका लातग तनदेशनालयले अनलाईन रुपमा अतभलेख प्रवववष्ट तथा 
सरुिा गनव तमल्नेगरी ववद्यतुतय यातायात अतभलेख केन्रको व्यवस्था 
तमलाउनेछ । त्यसरी ववकास गरेको ववद्यतुीय यातायात अतभलेखमा सवारी 
दतावको लगत अद्यावतधक रुपमा कायावलयले प्रवववष्ट गनुवपनेछ ।   

१०.  सवारी चलाउन वा चलाउन ददन नहनु:े (१) यस ऐन बमोशजम दताव नगरी 
कुनै पतन सवारी चलाउन वा चलाउन ददनहुदैँन । 

  (२) ववदेशमा दताव भएको सवारी प्रचतलत कानून बमोशजम अनमुतत 
नतलई नेपालतभत्र चलाउन हुदैँन ।  

११.  ववदेशी सवारी चलाउन अनमुतत ददन:े (१) ढुवानी तथा यातायात सेवा 
सञ्चालन गने उद्देश्यले बाहेक ववदेशमा दताव भएको सवारी नेपालतभत्र 
चलाउन भन्सार तनस्सा सवहत अनमुतत मागेमा कायावलय प्रमखुले तोवकएको 
दस्तरु तलई एक सवारीलाई एक पटकमा सात ददनमा नबढ्ने गरी एक 
आतथवक वषवमा बढीमा तीस ददनसम्मको लातग त्यस्तो सवारी नेपाल तभत्र 
चलाउने अनमुतत ददन सक्नछे।   
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  (२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन नेपाल 
सरकार र ववदेशी सरकारबीच एक अको देशमा यातायात सञ्चालन गनेगरी 
सम्झौता भएकोमा पारस्पररकताको आधारमा ववदेशी सवारी नेपालतभत्र 
चलाउन अनमुतत ददन सवकनछे ।  

१२.   सवारीको दतावको प्रमाणपत्र स्वताःरद्द हनु:े (१) दर्ा ६ को उपदर्ा (७) 
बमोशजम तनधावररत अवतधसम्म पतन नवीकरण नगराएमा सवारीको दतावको 
प्रमाणपत्र स्वताः रद्द हनुेछ।   

   (२) उपदर्ा (१) बमोशजम दतावको प्रमाणपत्र रद्द भएको सवारीको 
लगत दताव वकताब र अतभलेखबाट कट्टा हनुछे।  

१३.  सवारीको नामसारी:(१) यस ऐन बमोशजम दताव भएको सवारीको धनीले 
आफ्नो सवारी अरु कसैलाई कुनै वकतसमले स्वातमत्व हस्तान्तरण गरेमा 
पन्र ददनतभत्र सो सवारीको नामसारीका लातग दतावको प्रमाणपत्र र सवारी 
साधन कर ततरेको तनस्सा समेत संलग्न राखी तोवकएको ढाँचामा कायावलय 
प्रमखु समि दरखास्त ददनपुछव ।  

  (२) सवारी धनीको मतृ्य ुभई जसको नाममा स्वातमत्व हस्तान्तरण 
हनुपुने हो सो हकवालाले सवारी धनीको मतृ्य ु भएको तमततले नब्बे 
ददनतभत्र सवारी धनीको मतृ्य ु भएको प्रमाण, दतावको प्रमाणपत्र र सवारी 
साधन कर ततरेको तनस्सा तथा आफ्नो सबैभन्दा नजीकको हकवाला हो 
भने्न कुराको प्रमाण समेत संलग्न राखी सो सवारी आफ्नो नाममा नामसारी 
गराउन तोवकएको ढाँचामा कायावलय प्रमखु समि दरखास्त ददनपुछव ।  

  (३) उपदर्ा (१) वा (२) बमोशजम नामसारीका लातग दरखास्त 
परेमा कायावलय प्रमखुले आवश्यक जाँचबझु गरी तोवकएको दस्तरु तलई 
दतावको प्रमाणपत्रमा नामसारीको व्यहोरा जनाई नामसारी गनुवपछव ।  

  तर, उपदर्ा (२) बमोशजम नामसारीका लातग जाँचबझु गदाव समान 
तहका एक भन्दा बढी हकवाला रहेको देशखएमा ती सबै हकवालाको 
नाममा त्यस्तो सवारी संयकु्तरूपमा दताव गरी नामसारी गनुवपछव ।  
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  (४) उपदर्ा (२) बमोशजम कुनै सवारीको नामसारी भएमा सो 
बमोशजम स्वातमत्व हस्तान्तरण भई नामसारी भएको व्यहोरा दताव वकताबमा 
जनाउन ुपछव ।  

  (५) यस दर्ा बमोशजम कुनै सवारीको नामसारी गने सन्दभवमा 
कायावलय प्रमखुले जाँचबझु गदाव सो सवारीमा हक बेहकसम्बन्धी कुनै 
वववाद परेको देशखएमा त्यस्तो वववादको अशन्तम वकनारा नभएसम्म त्यस्तो 
सवारी कसैको नाममा नामसारी गनुव हुँदैन ।  

१४.  स्वीकृतत नतलई हेररे्र गनव नहनु:े सवारी धनीले कायावलय प्रमखुको 
स्वीकृतत नतलई सवारीको रङ, सीट सङ्खख्या, स्वरूप, इशन्जन वा चेतससमा 
पररवतवन हनुेगरी सवारीमा हेररे्र गनव हदैुन। 

   तर, यस दर्ाले सवारीमा सामान्य पाटवपूजाव पररवतवन गनव कुनै 
बाधा परु् याएको मातनने छैन।  

१५.  दताव तनलम्बन गनव सक्न:े (१) कायावलय प्रमखुले देहायको अवस्थामा कुनै 
सवारीको दताव देहाय बमोशजमको अवतधसम्मको लातग तनलम्बन गनेगरी 
आदेश ददन सक्नेछाः- 

(क)  सवारीको अवस्था खराब भई सो चलाउँदा सववसाधारणको जीउ वा 
सम्पशिमा हातन नोक्सानी हनु ेदेशखएमा सो सवारी सन्तोषप्रद रूपमा 
ममवत नगरेसम्मका लातग,   

(ख)  सवारी धनीले यस ऐन बमोशजम पूरा गनुवपने कुनै शतव पूरा नगरी 
वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तगवत बनेको तनयम बमोशजम ददएको 
तलशखत आदेशको उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएमा बढीमा छ 
मवहनासम्मका लातग ।   

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम दताव नगने गरी सवारी धनीलाई 
आदेश ददँदा कायावलय प्रमखुले सोको कारण समेत स्पष्ट रूपमा खलुाएको 
हनुपुछव ।  
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  (३) उपदर्ा (१) बमोशजम सवारीको दताव तनलम्बन गरेमा 
कायावलयले त्यसको जानकारी सम्बशन्धत प्रहरी कायावलयलाई ददनेछ ।  

  (४) उपदर्ा (१) बमोशजम दताव तनलम्बन गरेमा कायावलय 
प्रमखुले आदेश ददएको तमततले सात ददनतभत्र सवारी धनीले सवारी दतावको 
प्रमाणपत्र कायावलय समि बझुाउन ुपछव ।  

  (५) कायावलय प्रमखुले दतावको प्रमाणपत्रको तनलम्वन अवतध 
समाप्त भएपतछ उपदर्ा (४) बमोशजम सवारी धनीले बझुाएको दतावको 
प्रमाणपत्र तनजलाई नै वर्ताव गनुवपछव ।  

  (६) उपदर्ा (५) बमोशजम दतावको प्रमाणपत्र सवारी धनीलाई 
वर्ताव ददँदा कायावलयले सो दतावको प्रमाणपत्रमा स्थतगत भएको अवतध र 
कारण समेत स्पष्ट जनाई सो कुराको अतभलेख दताव वकताबमा समेत 
जनाउन लगाउन ुपछव ।  

१६.  दतावको प्रमाणपत्र खारेज गने: (१) देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन 
बमोशजम दताव भएको सवारीको दताव खारेजी गनव सवकनछे:-  

(क)  कुनै सवारी कुनै वकतसमले नातसएमा, चल्न नसक्ने गरी तबतिएमा वा 
सधैंका लातग नेपाल बावहर लतगएमा सवारी धनीले तीस ददनतभत्र 
दतावको प्रमाणपत्र संलग्न राखी त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गनव 
कायावलय प्रमखु समि तोवकएको ढाँचामा दरखास्त ददएमा,  

      तर, परुाताशत्वक दृवष्टकोणले महत्वपूणव सवारी वा त्यस्तो 
सवारीको कुनै पाटवपूजाव नेपाल बावहर लग्न परेमा सवारी धनीले 
कायावलय प्रमखुको पूवव स्वीकृतत तलनपुछव ।  

(ख)  उजरुी वा कुनै जानकारीको आधारमा जाँचबझु गदाव कुनै सवारी 
अतनयतमत तवरले वा गलत वा झटु्टा कागजात वा वववरणको 
आधारमा दताव गररएको पाइएमा तनदेशनालयको सहमततमा ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजमको अवस्था परी कायावलय प्रमखुले 
आवश्यक जाँचबझु गरी व्यहोरा साँचो देखेमा बझुाउन बाँकी कर दस्तरु 
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सबै तलई त्यस्तो दतावको प्रमाणपत्र खारेज गरी सोको व्यहोरा दताव 
वकताबमा जनाई त्यस्तो सवारीको लगत कट्टा गनेछ । 

१७.  दताव प्रमाणपत्रको प्रतततलवप ददन:े (१) सवारी दताव प्रमाणपत्र हराएमा, 
च्याततएमा, झतु्रो भई नबशुझन ेभएमा वा अन्य कुनै कारणबाट नातसएमा सो 
भए गरेको तमततले पन्र ददनतभत्र सवारी धनीले सम्वशन्धत ट्रावर्क प्रहरी 
कायावलयको तसर्ाररश सवहत कायावलय समि तोवकएको ढाँचामा 
तोवकएको दस्तरु संलग्न राखी दरखास्त ददन ुपछव ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम परेको दरखास्त उपर आवश्यक 
छानबीन गदाव व्यहोरा ठीक देखेमा कायावलय प्रमखुले सवारी धनीलाई 
त्यस्तो दताव प्रमाणपत्रको प्रतततलवप ददनेछ ।  

१८.  वववरण पेश गनुवपने: (१) ववदेशबाट सवारी पैठारी गने र्मव, कम्पनी वा 
एजेण्टले आरू्ले पैठारी गरेको प्रत्येक सवारीको मोडेल, इशन्जन नम्बर, 

चेतसस नम्बर तथा त्यस्तो सवारीको वकतसम र तनमावताको नाम समेत 
उल्लेख गरी त्यस्ता सवारी मध्ये कुन सवारी कसलाई कवहले तबक्री 
गरेको र आरै्ले पैठारी गरी बाँकी रहेको सवारी मध्ये कतत सवारी 
मौज्दात रहेको छ भने्न समेत खलुाई प्रत्येक छ मवहनामा कायावलय समि 
वववरण पेश गनुवपछव ।  

  (२) कायावलय प्रमखुले ववदेशबाट सवारी पैठारी गरी तबक्री ववतरण 
गने र्मव, कम्पनी वा एजेन्टबाट उपदर्ा (१) मा लेशखएको वववरणहरुको 
अततररक्त सवारी पैठारी तथा तबक्री ववतरण सम्बन्धी अन्य कुनै आवश्यक 
वववरण तथा कागजात माग्न सक्नछे । त्यसरी मातगएको वववरण तथा 
कागजात तरुुन्त उपलब्ध गराउने कतवव्य त्यस्तो र्मव, कम्पनी वा 
एजेन्टको हनुेछ ।  
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पररच्छेद-३ 

सवारीको अवस्था, मापदण्ड तथा वगीकरण 

१९.  मापदण्ड तोक्न सक्न:े (१) नेपालमा उत्पादन हनुे वा पैठारी हनुे सवारीको 
बनावट, तडजाईन, इशन्जन तथा प्रयोग गने प्रवक्रया लगायतका ववषयमा प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सवारीको मापदण्ड 
तनधावरण गनव सक्नछे ।  

  (२) उपदर्ा (१) बमोशजम तनधावरण गररएको मापदण्ड भन्दा 
र्रक मापदण्डका सवारी साधन तनमावण गनव वा नेपालमा पैठारी गनव वा 
त्यस्तो मापदण्ड प्रततकूल हनुेगरी सवारी साधनको ममवत वा पररवतवन गनव 
पाईने छैन ।   

  (३) यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ उपदर्ा (१) बमोशजम तोवकएको 
मापदण्ड प्रततकूल हनुेगरी तनमावण गररएका वा पैठारी गररएका सवारी 
साधन दताव गररने छैन । 

२०.  सवारीको जाचँबझु, जाचँपास तथा प्रदषुण जाचँ सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै 
सवारी चलाउन सवकने शस्थततमा छ छैन भने्न कुराको जाँचबझु गरी यवकन 
गनव देहायका कुराहरुका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले आवश्यक मापदण्ड 
तनधावरण गरी तोक्न सक्नछे :-   

(क)  सवारीको याशन्त्रक शस्थततको सम्बन्धमा,  
(ख)  सवारीको लम्बाई, चौडाई, उचाई, बनौट वा स्वरूपको सम्बन्धमा,  
(ग)  सवारीबाट हनु सक्न ेप्रदषुणको सम्बन्धमा,  
(घ)  सवारी चलाउन सवकन ेअवतधको सम्बन्धमा ।   

  (२) कुनै सवारी चलाउन सवकने शस्थततमा छ वा छैन भने्न कुराको 
जाँचबझु गरी सिमताको प्रमाणपत्र ददँदा वा जाँचपास गदाव उपदर्ा (१) 
बमोशजम तोवकएको मापदण्डका अधीनमा रही जाँचबझु गनुव पनेछ । 

  (३) साववजतनक सवारीले यस ऐन बमोशजम तोवकएको स्थान र 
अवतधमा सवारीको जाचँपास गराउन ुपनेछ। 
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  (४) जाँचपास सम्बन्धी प्रवक्रया, स्थान, अवतध, तनवेदनको ढाँचा, 
नववकरण, संलग्न गनुवपने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा प्रमाणपत्रको ढाँचा 
लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

  (५) कुनै पतन सवारीको शरुु दताव गराउँदा र साववजतनक सवारीको 
हकमा प्रत्येक छ मवहनामा तथा तनजी सवारीको हकमा प्रत्येक एक वषवमा 
तोवकएको स्थान र अवतधमा प्रदषुण जाँच गराउन ुपछव।  

  (६) उपदर्ा (५) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पतन दईु 
पाङ्खि ेसवारीको हकमा दताव गदाव र नामसारी दताव गदाव मात्र प्रदषुण जाचँ 
गराउन ुपनेछ ।  

  (७) प्रदषुण जाँच सम्बन्धी प्रवक्रया, स्थान, अवतध, तनवेदनको ढाँचा, 
नववकरण, संलग्न गनुवपने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा प्रमाणपत्रको ढाँचा 
लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।   

२१.  आकार र वजनको आधारमा सवारीको वगीकरण : (१) आकार र 
वजनको आधारमा सवारीलाई देहाय बमोशजम ठूला, मझौला र सानो 
सवारीको रुपमा वगीकरण गररनेछ:-  

(क) दश टन भन्दा बढी वजन भएको यात्रवुाहक, मालसामान ढुवानी गने 
एवम टे्रलर सवारीलाई ठूला सवारी भतननछे ।  

(ख)  चार टनदेशख दश टनसम्म वजन भएको यात्रवुाहक, मालसामान 
ढुवानी गने एवम टे्रलर सवारीलाई मझौला सवारी भतननछे ।  

(ग)  चार टनभन्दा कम वजन भएको यात्रवुाहक, मालसामान ढुवानी गने 
एवम टे्रलरलाई साना सवारी भतननेछ । सो अन्तगवत तीन पांि े
सवारी समेत पदवछ । 

(घ)  मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड आददलाई दईु पांि ेसवारी भतननेछ ।  

  (२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोशजमको 
वगीकरणमा पने सवारीको नामावली प्रदेश सरकारले समय समयमा प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकए बमोशजम हनुेछ।   
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२२.  स्वातमत्व, प्रयोजन र प्रयोगको आधारमा सवारीको वगीकरण: (१) प्रयोजन 
वा प्रयोगको आधारमा सवारीलाई देहाय बमोशजम वगीकरण गररनेछ :-  

(क) यातायात व्यवसाय गने कम्पनीले यातायात सेवा संचालनमा प्रयोग 
गने सवारीलाई साववजतनक सवारी भतननेछ ।  

(ख)  कुनै व्यशक्त, संस्था, तनकाय वा कायावलयको तनजी प्रयोगको 
सवारीलाई तनजी सवारी भतननेछ ।  

  (२) साववजतनक सवारीलाई यात्रबुाहक र मालबाहक गरी ववभाजन 
गररनेछ ।  

  (३) यात्रबुाहक साववजतनक सवारीलाई ददवा तथा रात्री सेवामा 
ववभाजन गरी यातायात सेवा सञ्चालन गने इजाजतपत्र ददइनेछ ।  

  (४) यस दर्ा बमोशजम ववभाजन गररएका सवारीको स्तर, गतत 
तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

  (५) मालसामान ढुवानी गने साववजतनक सवारीलाई मालबाहक 
सवारीको इजाजत ददइनेछ । 

  (६) तनजी सवारीलाई कुनै पतन प्रकारको यातायात सेवाको लातग 
प्रयोग गनव पाइने छैन ।  

  (७) उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको तनजी सवारी मध्ये 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा त्यसको कुनै 
कायावलयको नाममा दताव प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई सरकारी सवारी 
भतननेछ ।  

  (८) उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको तनजी सवारी मध्ये 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको पूणव, अतधकांश वा स्थानीय तहको एकल 
वा संयकु्त रुपमा स्वातमत्व भएको संगदठत संस्थाको नाममा दताव भई दताव 
प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई साववजतनक संस्थानको सवारी भतननेछ ।  
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  (९) प्रचतलत कानून बमोशजम कुटनीततक तनयोग वा कुटनीततक 
सवुवधा प्राप्त कायावलय, योजना, तनकाय वा व्यशक्तको नाममा दताव भई दताव 
प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई कुटनीततक सवुवधा प्राप्त सवारी भतननछे । 

  (१०) ट्रयाक्टरलाई कृवष र गैरकृवष प्रयोजनमा प्रयोग हनुेगरी 
वतगवकरण गररनेछ ।  

२३.  सवारीको नम्बर प्लेट राख् न ुपने: (१) सवारीको पवहचानका लातग प्रत्येक 
सवारीको अगातड तथा पछातड तोवकए बमोशजमको नम्बर प्लेट राख् न ु
पछव।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोशजम नम्बर प्लेट तोक्दा साववजतनक सवारी, 
तनजी सवारी, सरकारी सवारी, र कुटनीततक सवुवधा प्राप्त सवारीका लातग 
र्रक र्रक हनुेगरी तोक्न ुपनेछ ।   

२४. अन्य प्रयोजनको तनशम्त प्रयोग गनव नहनु:े (१) कुनै एक प्रयोजनको तनशम्त 
दताव भएको सवारी अको प्रयोजनको तनशम्त प्रयोग गनव पाइने छैन।  

(२) भन्सार महसलु छुट हनुेगरी सवुवधा प्रदान गररएको 
सवारीलाई जनु प्रयोजनको तनशम्त भन्सार महसलु छुट ददइएको हो 
त्यस्तो प्रयोजनको तनशम्त बाहेक अन्य प्रयोजनको तनशम्त त्यस्तो सवुवधा 
प्राप्त सवारी प्रयोग गनव पाइन ेछैन । 

 

पररच्छेद-४ 

चालक अनमुततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 
२५.  सवारी चलाउन नहनु े: कुनै पतन व्यशक्तले चालक अनमुततपत्र प्राप्त नगरी 

कुनै पतन सवारी चलाउन हुदैँन ।  

२६.  सवारी चलाउन ददन नहनु े: कसैले पतन आफ्नो स्वातमत्वको वा  आर्नो  
शजम्मामा रहेको कुनै सवारी चालक अनमुततपत्र प्राप्त नगरेको कुनै 
व्यशक्तलाई चलाउन ददन हुदैँन ।  
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  तर, सवारी चालक सम्बन्धी सीप तसकाउन े संस्थाले प्रशशिकको 
तनयन्त्रण र रेखदेखमा प्रशशिाथीलाई सवारी चलाउन ददन सक्नेछ । 

२७. चालकको लातग अयोग्यता : (१) देहायका व्यशक्तहरु चालक अनमुततपत्र 
प्राप्त गनव अयोग्य मातननेछन ्:-  

(क) ठूलो र मझौला सवारीको तनतमि एक्काइस वषव उमेर नपगेुको तथा 
साना सवारीको सवारी चालक अनमुततपत्र प्राप्त गरी सोको अवतध 
दईु वषव नपगेुको व्यशक्त,  

(ख)  सानो सवारीको लातग अठार वषव उमेर नपगेुको व्यशक्त, 

(ग)  दईु पाङ्खि ेसावरीको लातग सोह्र वषव उमेर नपगेुको व्यशक्त, 

(घ)  साधारण लेखपढ गनव नजानकेो व्यशक्त, 

(ङ)  ठूला तथा मझौला सवारीको हकमा साठी वषव उमेर पगेुको व्यशक्त, 
(च)  दृवष्ट, श्रवण वा शारीररक अपाङ्गताको कारण सवारी चलाउन 

असमथव व्यशक्त, 
  (२) उपदर्ा (१) को खण्ड (च) मा जनुसकैु कुरा लेशखए तापतन 

अपांगता भएका व्यशक्तको तनतमि खास वकतसमले बनेको सवारीको 
तनतमि यो खण्डको बन्देज लागू हनुे छैन।   

२८.  चालक अनमुततपत्रको लातग दरखास्त: (१) दर्ा २७ बमोशजम अयोग्यता 
नभएको व्यशक्तले चालक अनमुतत पत्रका लातग तोवकएको ढाँचामा तोवकए 
बमोशजमको दस्तरु समेत संलग्न गरी कायावलय समि दरखास्त ददनपुछव 
।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको दरखास्तसाथ दरखास्तवालाले 
चालक अनमुततपत्रका लातग तोवकएको दस्तरु सवहत नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रतततलवप, नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त शचवकत्सकले 
तनजको स्वास््य परीिण गरी ददएको तनरोतगताको प्रमाणपत्रको प्रतततलवप 
समेत संलग्न गनुवपछव ।  
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(३) तनदेशनालयले ववकास गरेको अनलाईन ववद्यतुतय प्रणालीबाट 
समेत तोवकए बमोशजम त्यस्तो दरखास्त ददन सवकनेछ।     

२९.  दरखास्तवालाको परीिण: (१) दर्ा २८ बमोशजम दरखास्त परेपतछ 
दरखास्तवाला त्यस्तो सवारी चलाउन समथव छ, छैन र तनजलाई त्यस्तो 
सवारी वा सवारी सम्बन्धी ऐन, तनयम तथा ट्रावर्क सङ्केत सम्बन्धी 
सामान्य ज्ञान छ, छैन भने्न कुराको यवकन गनव तनदेशनालयले तनधावरण 
गरेको पाठ् यक्रम बमोशजम तलशखत परीिा तलन ुपछव ।   

(२) तलशखत परीिामा सर्ल हनुे उम्मेदवारको तनदेशनालयले 
तनधावरण गरेको मापदण्ड बमोशजम सवारी चालक सीप परीिणको परीिा 
तलईनेछ ।  

 (३) उपदर्ा (१) बमोशजम तलइएको परीिामा असर्ल हनु े
दरखास्तवालाले सो परीिा सम्पन्न भएको तमततले तीन मवहना भकु्तान 
नभएसम्म पनुाः दरखास्त ददनसक्ने छैन ।  

(४) यस दर्ा बमोशजम परीिण गदाव सवारीको वगीकरण 
अनसुार र्रक र्रक पाठ्यक्रम र सीप परीिण परीिा सम्बन्धी 
मापदण्ड तनधावरण गनव सवकनछे ।  

(५) तलशखत परीिा तथा सीप परीिण परीिा सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(६) तनदेशनालयले तलशखत परीिा एवम सीप पररिण संचालन 
गने कायवका लातग कुनै संस्था, केन्र, र्मव वा कम्पनीलाई तोवकए 
बमोशजमको शतवको अतधनमा रही इजाजत ददन सक्नेछ। 

३०.  चालक अनमुततपत्र ददन:े (१) दर्ा २९ बमोशजम सर्ल भएका 
दरखास्तवालालाई कायावलयले सवारी चालक अनमुततपत्र ददनपुछव।  
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम अनमुततपत्र ददंदा सो अनमुततपत्रमा 
ठूलो, मझौला, सानो, दईु पाङ्खि ेवा तीमध्ये कुनै वा सबै सवारी चलाउन 
अनमुतत ददइएको हो भने्न कुरा स्पष्ट रुपमा जनाउन ुपछव ।  

(३) सवारी चालक अनमुततपत्र प्रदान गने प्रवक्रया, लाग्ने दस्तरु 
तथा ढाँचा लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

३१.  ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अनमुततपत्रको मान्यता: (१) कसैले ववदेशी 
राष्ट्रबाट चालक अनमुततपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने सो अनमुततपत्रमा 
लेशखएको सवारी चलाउन त्यस्तो व्यशक्तले दर्ा २८ बमोशजम दरखास्त 
ददएमा कायावलय प्रमखुले त्यस्तो व्यशक्तबाट चालक अनमुततपत्रका लातग 
लाग्ने दस्तरु तलई चालक अनमुततपत्र ददन सक्नछे ।  

तर, त्यस्तो चालक अनमुततपत्र ददन ुअशघ सीप परीिण परीिा 
तलनपुनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन ववदेशी 
राष्ट्रबाट प्राप्त चालक अनमुततपत्रको मान्यता ददने सम्बन्धमा भएको कुनै 
अन्तराववष्ट्रय सशन्धको प्रावधान वा पारस्पररकताका आधारमा कुनै मलुकुको 
सवारी चालक अनमुततपत्रलाई मान्यता ददने व्यवस्था भएको रहेछ भन े
सो कुराको अतभलेख राखी कायावलयले त्यस्तो अनमुततपत्रलाई मान्यता 
ददन सक्नेछ । 

(३) कुटनैततक तनयोगमा काम गने कमवचारीको हकमा परराष्ट ट्र 
मन्त्रालयबाट तसर्ारीश भै आएमा आफ्नो राष्ट ट्रबाट प्राप्त गरेको सवारी 
चालक अनमुततपत्रको आधारमा कुनै पररिा नतलइ सवारी चालक 
अनमुततपत्र ददन सवकनछे । 

(४) अन्तराववष्ट्रय चालक अनमुततपत्र प्राप्त गरेको व्यशक्तले सो 
अनमुततपत्रमा लेशखएको सवारीहरु नेपालभर चलाउन सक्नेछ ।  
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३२.  चालक अनमुततपत्रको वैधता: (१) दर्ा ३० बमोशजम चालक अनमुततपत्र 
प्राप्त गने व्यशक्तले सो अनमुततपत्रमा लेशखएका सवारीहरु मात्र चलाउन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) को अधीनमा रही चालकले त्यस्तो सवारी 
नेपाल भर चलाउन सक्नछे ।  

(३) चालक अनमुततपत्र ददइएको तमततले दश वषवसम्म बहाल 
रहनेछ ।  

३३.  चालक अनमुततपत्रमा अरु सवारी समावेश गने : (१) कुनै चालकले 
आरू्ले पाएको चालक अनमुततपत्रमा लेशखएका सवारीका अततररक्त अन्य 
कुनै सवारी समावेश गराउन चाहेमा समावेश गराउन चाहेको सवारीको 
वकतसम खलुाई तोवकएको ढाँचामा तोवकएको दस्तरु संलग्न राखी  
कायावलय प्रमखु समि दरखास्त ददन ुपछव ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम दरखास्त परेमा चालक 
अनमुततपत्रमा समावेश गराउन चाहेको सवारी चालकले चलाउन सक्छ 
सकै्तन भने्न कुराको यवकन गनव तनजको सीप परीिण परीिा तलन ु
पनेछ।   

(३) उपदर्ा (२) बमोशजमको परीिामा सर्ल भएको 
चालकको अनमुततपत्रमा तनजले समावेश गराउन चाहेको सवारी समावेश 
गरी तोवकएको दस्तरु तलइ कायावलय प्रमखुले नयाँ चालक अनमुततपत्र 
ददनेछ ।  

३४.  चालक अनमुततपत्रको नवीकरण: (१) चालक अनमुततपत्रको म्याद 
नाघेको तीन मवहनातभत्र त्यस्तो चालक अनमुततपत्र नवीकरण गराई सक्न ु
पछव ।  

(२) चालकले उपदर्ा (१) बमोशजमको म्यादतभत्र चालक 
अनमुततपत्र नवीकरण गराउनका लातग तोवकएको दस्तरु संलग्न राखी 
तोवकएको ढाँचामा कायावलयमा तनवेदन ददनपुनेछ । 
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(३) उपदर्ा (२) बमोशजम नवीकरणका लातग तनवेदन पेश हनु 
आएमा कायावलय प्रमखुले त्यस्तो चालक अनमुततपत्र अको दश 
वषवसम्मका लातग तोवकएको दस्तरु तलइव नवीकरण गनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) बमोशजम म्याद नाघी चालक अनमुततपत्र 
नवीकरण गराउन आउने चालकबाट नवीकरण दस्तरुको अततररक्त म्याद 
नाघेको वषवको प्रततवषव एकसय प्रततशतका दरले बढीमा पाँच वषवसम्म थप 
दस्तरु समेत तलई त्यस्तो चालक अनमुततपत्र नवीकरण गररनेछ ।  

(५) चालक अनमुततपत्र नववकरण सम्बन्धी कायव सहज र सरल 
बनाउन ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गनव सवकनेछ । 

(६) अनमुतत पत्र नववकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

३५.  नवीकरण गराउँदा तनरोतगताको प्रमाणपत्र पेश गनुवपने : सवारी चलाउन े
चालकले चालक अनमुततपत्र नवीकरण गराउँदा स्वीकृत शचवकत्सकले 
ददएको तनरोतगताको प्रमाणपत्र समेत कायावलय समि पेश गनुवपनेछ ।  

३६.  चालक अनमुततपत्र तनलम्बन : कायावलय प्रमखुले देहायको अवस्थामा 
देहायको अवतधसम्म चालक अनमुततपत्र तनलम्बन गनव सक्नेछ :  

(क) चालक अनमुततपत्र प्राप्त व्यशक्तले यो ऐन वा यस ऐनअन्तगवत 
बनेको तनयम बमोशजम पालन गनुवपने शतवहरु तीन पटकभन्दा बढी 
उल्लङ्घन गरेको प्रमाशणत भएमा त्यस्तो चालकको चालक 
अनमुततपत्र छ मवहनासम्म,  

(ख)  मादक पदाथव सेवन गरी सवारी चलाएको प्रमाशणत भएमा पवहलो 
पटकका लातग तीन मवहना र दोस्रो पटकका लातग छ मवहनासम्म,  

(ग) तनधावररत गतत भन्दा बढी गततमा सवारी चलाएको प्रमाशणत भएमा 
त्यस्तो चालकलाई पवहलो पटकभए एक मवहना, दोस्रो पटक भए 
तीन मवहनासम्म ।  
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३७.  चालक अनमुततपत्र खारेज गनव सवकन:े (१) कायावलय प्रमखुले देहायको 
अवस्थामा चालक अनमुततपत्र रद्द गनव सक्नेछ :   

(क) दर्ा ३६ को खण्ड (ख) बमोशजम तनलम्बन गरेपतछ पतन तेस्रो 
पटक मादक पदाथव सेवन गरी सवारी चलाएको प्रमाशणत भएमा,  

(ख) दर्ा ३६ को खण्ड (ग) बमोशजम तनलम्बन गरेपतछ पतन तेस्रो 
पटक तनधावररत गतत भन्दा बढी गततमा सवारी चलाएका प्रमाशणत 
भएमा।  

(२) यस ऐनको दर्ा ३४ को उपदर्ा (४) बमोशजमको 
तनधावररत अवतधसम्म पतन नवीकरण नगररएको चालक अनमुततपत्र स्वताः 
खारेज हनुेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) वा (२) बमोशजम खारेज भएको चालक 
अनमुततपत्रको लगत दताव वकताबबाट कट्टा गररनेछ । त्यस्तो चालक 
अनमुततपत्र नवीकरण गररने छैन ।  

(४) कुनै चालकले दर्ा २७ मा लेशखएको कुनै अयोग्यता 
भएको प्रमाशणत भएमा वा तनजले झटु्टा वववरण पेश गरी चालक 
अनमुततपत्र प्राप्त गरेको देशखएमा कायावलय प्रमखुले त्यस्तो चालकको 
चालक अनमुततपत्र खारेज गनव सक्नेछ ।  

(५) यस दर्ा बमोशजम खारेज भएको सवारी चालक अनमुततपत्र 
खारेज भएको तमततले सात ददनतभत्र कायावलय प्रमखु समि वर्ताव 
बझुाउन ुपनेछ ।  

३८.  चालक अनमुततपत्रको प्रतततलवप ददन े : (१) चालक अनमुततपत्र हराएमा, 
च्याततएमा, झतु्रो भई नबशुझने भएमा वा कुनै कारणबाट नातसएमा सात 
ददनतभत्र चालकले सम्बशन्धत कायावलय प्रमखु समि चालक 
अनमुततपत्रको प्रतततलवपको लातग तोवकएको ढाँचामा तोवकएको दस्तरु 
समेत राखी दरखास्त ददन ुपनेछ ।  
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम परेको दरखास्त उपर आवश्यक 
छानतबन गदाव व्यहोरा उपयकु्त देशखएमा कायावलय प्रमखुले चालकलाई 
चालक अनमुततपत्रको प्रतततलवप ददनछे ।  

३९.  सवारी चालक प्रशशिण संस्था वा सीप परीिण गने संस्था सम्बन्धी 
व्यवस्था: (१) सवारी चालक प्रशशिण केन्र वा सवारी चालक सीप 
परीिण सेवा संचालन गनव चाहने र्मव, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो सेवा 
संचालन गनव तनदेशनालयबाट इजाजत तलनपुनेछ ।  

(२) इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको मापदण्ड, पालना गनुवपने शतव, 
दस्तरु लगायतका तत्सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-५ 

यातायात सेवा व्यवस्थापन 

४०.  मागव तनधावरण गने : (१) तनदेशनालयले सडकको स्तर, अवस्था र सो 
सडकमा चल्न सक्ने सवारीको वकतसम, आवागमन गने यात्री संख्या, 
सडकको ववद्यमान चाप तथा दर्ा ९० बमोशजमको तसर्ाररश सतमततको 
तसर्ाररश समेतका आधारमा प्रदेशबाट अन्य कुनै प्रदेश वा प्रदेश भर 
यातायात सेवा संचालन गनव मागव तनधावरण गनेछ ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम अको प्रदेशमा यातायात सेवा 
संचालन गनेगरी मागव तनधावरण गदाव सम्बशन्धत प्रदेशको सहमतत 
तलनपुनेछ ।  

(३) कुनै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहतभत्र सडकको स्तर, 
अवस्था र सो सडकमा चल्न सक्ने सवारी साधनको वकतसम, आवागमन 
गने यात्री संख्याको ववद्यमान चाप र मागका आधारमा स्थानीय तहतभत्र 
यातायात सेवा संचालन गनव मागव तनधावरण गनव सक्नेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
उपदर्ा (१) बमोशजम तनदेशनालयले गरेको मागव तनधावरण भन्दा र्रक 
नहनुे गरी कुनै स्थानीय तहले आरू्सँग सीमा जोतडएका स्थानीय 
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तहसँगको सहमतत र समन्वयमा यातायात सेवा संचालन गनव मागव 
तनधावरण गनव सक्नछे । 

(५) यस दर्ा बमोशजम मागव तनधावरण भएको सूचना साववजतनक 
रुपमा प्रकाशशत गनुवपनेछ ।  

४१.  यातायात सेवा संचालन गदाव मागव इजाजत तलनपुने: (१) दर्ा ४० 
बमोशजम तनधावररत मागवमा यातायात सेवा संचालन गनव चाहने कम्पनीले 
तोवकएको ढाँचामा तोवकएको दस्तरु समेत राखी मागव इजाजत पत्रका 
लातग कायावलयमा तनवेदन ददनपुनेछ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम इजाजत पत्र नतलई कसैले पतन 
यातायात सेवा संचालन गनव हुँदैन । 

(३) कुनै मागवमा कुनै कम्पनीले यातायात सेवा संचालन गनवका 
लातग आवश्यक पने सवारीको न्यूनतम संख्या र अन्य मापदण्ड 
तनदेशनालयले  तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

(४) उपदर्ा (१) बमोशजम कुनै कम्पनीले मागव इजाजतपत्र 
तलँदा सो मागवमा उक्त कम्पनीले संचालन गने सबै सवारीका लातग मागव 
इजाजत पत्र तलनपुनेछ । 

(५) उपदर्ा (१) बमोशजम तनवेदन परेमा कायावलयले उपदर्ा 
(३) बमोशजमको मापदण्ड पूरा भएको देशखएमा कायावलयले तोवकए 
बमोशजमको ढाँचामा मागव इजाजतपत्र ददन ुपनेछ । 

(६)  उपदर्ा (५) बमोशजम ददएको मागव इजाजतपत्र त्यस्तो 
इजाजतपत्र ददएको तमततले छ मवहनासम्म वहाल रहनेछ । 

४२.  यातायात सेवाको नाम पञ्जीकृत गनुवपने: (१) यातायात सेवाको नाम 
तनदेशनालयमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पतन 
साववजतनक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गने कायवमा प्रयोग गनुव हुँदैन 
। पंशजकृत नभएका कुनै पतन यातायात सेवालाई साववजतनक सवारी 
संचालन गनव मागव ईजाजत प्रदान गररने छैन।  
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(२) पंशजकृत गने सम्बन्धी प्रवक्रया, अवतध, नववकरण,  

तनवेदनको ढाँचा, संलग्न गनुवपने कागजात, लाग्ने दस्तरु तथा दताव 
प्रमाणपत्रको ढाँचा लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

४३.  मागव इजाजतपत्र ददँदा जाचँ्नपुने कुराहरु: दर्ा ४१ बमोशजम कुनै 
कम्पनीलाई मागव इजाजतपत्र ददँदा त्यस्तो कम्पनीले देहायका कुराहरु 
पूरा गरे नगरेको जाँच गरी पूरा गरेको भए मात्र त्यस्तो कम्पनीको 
साववजतनक सवारीलाई मागव इजाजतपत्र ददनपुछव :-  

(क)  सवारी चालक, पररचालक, सरुिाकमी, सवारीमा काम गने कामदार 
तथा कमवचारी, यात्रबुाहक सवारीको िमता अनसुार सो सवारी, यात्र ु
र तेस्रो पिको बीमा,  

(ख)  सवारीको जाचँपास,  

(ग)  प्रदषुण जाँचको प्रमाणपत्र   

(घ) सवारी दतावको प्रमाणपत्र र त्यसको अद्यावतधक नवीकरण। 

४४.  मागव इजाजतपत्रको नववकरण: (१) दर्ा ४१ को उपदर्ा (६) बमोशजम 
मागव इजाजतपत्रमा लेशखएको म्याद समाप्त भएको ७ (सात) ददनतभत्र 
त्यस्तो मागव इजाजतपत्र नववकरण गराउन तनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) सवारी धनी, व्यवस्थापक वा तनजहरूले खटाएको व्यशक्तले 
उपदर्ा (१) बमोशजम मागव इजाजतपत्र नववकरण गराउनका लातग 
तोवकएको ढाँचामा तोवकएको दस्तरु समेत संलग्न राखी कायावलय प्रमखु 
समि तनवेदन ददनपुनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम नववकरणको लातग तनवेदन परेमा 
कायावलय प्रमखुले त्यस्तो मागव इजाजतपत्र अको छ (६) मवहनाका लातग 
नववकरण गनुवपनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) बमोशजमको म्याद नाघी मागव इजाजतपत्र 
नववकरण गराउन आउन े सवारी धनीबाट सो म्याद नाघेको एक 
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मवहनासम्म नववकरण दस्तरुको अततररक्त शत प्रततशत थप दस्तरु तलई 
त्यस्तो मागव इजाजतपत्र नववकरण गनुवपनेछ ।  

४५.  मागव इजाजतपत्र स्वताः रद्द हनु:े (१) दर्ा ४४ को उपदर्ा (४) बमोशजम 
तनधावररत अवतधसम्म पतन नववकरण नगररएमा त्यस्तो मागव इजाजतपत्र 
स्वताः रद्द हनुेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम रद्द भएको मागव इजाजतपत्र 
अतभलेखबाट हटाइनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम अतभलेखबाट हटाइएको मागव 
इजाजतपत्र नववकरण गररन ेछैन।  

४६.  पनुाः मागव इजाजतपत्र ददन सवकनाेः दर्ा ४५ बमोशजम रद्द भई 
अतभलेखबाट हटाइएको मागव इजाजतपत्रमा लेशखएको साववजतनक 
सवारीको लातग पनुाः मागव इजाजतपत्र तलन आएमा त्यस्तो सवारीको धनी 
वा व्यवस्थापकबाट दर्ा ४५ बमोशजम तलनपुने नववकरण तथा थप 
दस्तरु समेत तलई तनजलाई पाँच सय देशख तीन हजार रुपैयासम्म 
जररवाना गरी त्यस्तो सवारी चलाउन दर्ा ४१ बमोशजम पनु: मागव 
इजाजतपत्र ददन सवकनेछ ।  

४७.  मागव इजाजतपत्र स्थतगत गनव सवकन:े (१) यस ऐन बमोशजम मागव 
इजाजतपत्र तलएको कुनै साववजतनक सवारी दघुवटनामा परी वा अन्य कुनै 
कारणबाट तबिी छ मवहना वा सोभन्दा बढी अवतधसम्म चलाउन नसवकन े
भएमा सवारी धनी/व्यवस्थापकले सो ब्यहोरा खलुाई मागव इजाजतपत्र 
संलग्न राखी कायावलय प्रमखु समि त्यस्तो मागव इजाजतपत्र स्थतगत 
गनवका लातग तनवेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको तनवेदन परेमा कायावलय प्रमखुले 
आवश्यक छानववन गरी उपयकु्त देखेमा त्यस्तो साववजतनक सवारी 
चलाउन नसवकने अवतधसम्मका लातग त्यस्तो सवारीको मागव इजाजतपत्र 
स्थतगत गनव सक्नेछ।  
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(३) मागव इजाजतपत्रमा तोकेको मागवमा साववजतनक सवारी 
साधन सञ्चालन नगरी जनजीवनमा प्रततकूल असर पनेगरी यातायात सेवा 
अवरूद्ध गरेमा मन्त्रालयले त्यस्ता सवारीहरूको मागव इजाजतपत्र बढीमा 
तीन महीनासम्मको लातग स्थतगत गनव कायावलयलाई तनदेशन ददन 
सक्नेछ।   

४८.  मागव इजाजतपत्र रद्द गनव सवकन:े  कुनै साववजतनक सवारीले पटक-पटक 
देहायको कसूर गरेको पाइएमा कायावलय प्रमखुले त्यस्तो सवारी साधनको 
मागव इजाजत पत्र रद्द गनव सक्नेछ: 
(क) यात्रबुाहक सवारीले सवारी दतावको प्रमाणपत्रमा लेशखएको तसट 

संख्या भन्दा बढी यात्री राखी सवारी चलाएमा।  

(ख) यात्रबुाहक सवारी साधनले मालसामान (यात्रीको शझवटगनु्टा 
बाहेक) बोकेमा र मालबाहक सवारी साधनले यात्री बोकेमा।  

(ग)  लामो मागवमा संचालन हनु ेसाववजतनक सवारीमा कम्तीमा २ जना 
सवारी चालक नराखी सवारी संचालन गरेमा।  

(घ)  मागव इजाजत नतलएको मागवमा सवारी चलाएमा।  

(ङ)  सवारी साधनको स्वरुप बदलेको पाईएमा। 

(च)  कुनै साववजतनक सवारीले यस ऐन वा सोअन्तगवत बनेको तनयम वा 
जारी गरेको आदेशको उल्लङ्घन गरेकोमा मागव इजाजतपत्र रद्द गनव 
मन्त्रालयले तनदेशन ददएमा,  

४९.  मागव पररवतवन गनुव परेमा: (१) मागव इजाजतपत्रको अवतध समाप्त नहुदैँ 
सो मागव इजाजतपत्रमा तोवकएको साववजतनक सवारीलाई अन्य कुनै 
मागवमा प्रयोग गनुव परेमा कम्पनीले पनुाः दर्ा ४१ बमोशजम मागव 
इजाजतपत्रका लातग दरखास्त ददई मागव इजाजतपत्र तलनपुनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको दरखास्त परेमा कायावलयले 
त्यस्तो साववजतनक सवारीको लातग पवहले ददएको मागव इजाजतपत्र खारेज 
गरी नयाँ मागव इजाजतपत्र ददनेछ ।  
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(३) उपदर्ा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखए तापतन कुनै 
ववशेष मागवको इजाजत तलएको सवारीलाई तोवकए बमोशजमको दस्तरु 
तलइ अन्य मागवमा समेत यातायात सेवा उपलब्ध गराउन सक्न ेगरी बह ु
मागव इजाजत पत्र वा कुनै ववशषे पररशस्थतत परी इजाजत प्राप्त मागवको 
सट्टा अन्य मागवबाट यातायात सेवा संचालन गने गरी पटके मागव 
इजाजतपत्र ददन सवकनेछ। 

(४) यस दर्ा बमोशजम मागव पररवतवन, बह ुमागव इजाजत तथा 
पटके इजाजत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

५०.  मागव इजाजतपत्र ददन इन्कार गनव सवकन:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन रावष्ट्रय लोकमागव बाहेक अन्य कुनै 
मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गनव मागव इजाजतपत्र प्रदान गदाव 
प्रदषुणको कारण वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सवारीको तनतमि मागव 
इजाजतपत्र प्रदान गदाव साववजतनक वहतको प्रततकूल हनु जान्छ भने्न 
सम्बशन्धत कायावलयलाई लागेमा तनजले सोको कारण उल्लेख गरी मागव 
इजाजतपत्र ददन इन्कार गनव सक्नेछ । त्यसरी इन्कार गररएको वववरण 
साववजतनक रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(२) मध्यम मागव र लामो मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गने 
साववजतनक सवारी तथा त्यसमा यात्रा गने यात्री एवम काम गने कमवचारी 
समेतको सरुिालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो मागवमा यातायात सेवा प्रदान 
गने साववजतनक सवारीको स्तर तोवकए बमोशजम हनुेछ । तनदेशनालयले 
तोकेको स्तर नभएका साववजतनक सवारीलाई त्यस्तो मागवमा यातायात 
सेवा सञ्चालन गने मागव इजाजतपत्र ददन इन्कार गनव सक्नेछ ।  

५१.  भाडा तनधावरण गने: (१) कुनै मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गने 
यात्रीबाहक तथा मालबाहक सवारीले तलने अतधकतम ् भाडा दर दर्ा 
९० बमोशजमको तसर्ाररश सतमततको तसर्ाररश समेतका आधारमा 
मन्त्रालयले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  
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(२) यात्रीले आरू्सँग तनाःशलु्क लैजान पाउने माल सामानको 
अतधकतम वजन र सो बाहेक भाडा ततरी आरू्सगँ लैजान पाउन े
मालसामानको अतधकतम वजन तथा भाडा दर तनदेशनालयले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ ।  

(३) यस दर्ा बमोशजम तोवकएको भाडा दर भन्दा बढी नहनु े
गरी यातायात सेवा संचालन गने कम्पनीले आरू्ले यातायात सेवा 
संचालन गने मागवको भाडा दर तोक्न सक्नेछ ।  

(४) यातायात सेवा संचालन गने कम्पनीले यात्रसुँग तोवकए 
भन्दा बढी भाडा तलन ुहुँदैन । 

  

५२.  यात्री वटकट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यातायात सेवा सञ्चालन गने 
यातायात सेवा  कम्पनीको कमवचारी वा त्यस्तो सेवा सञ्चालन गने 
कम्पनीको व्यवस्थापकले अतधकृत गरेको व्यशक्त बाहेक अन्य व्यशक्तले 
त्यस्तो यातायात सेवाको नामबाट यात्री वटकट तबवक्र गनव हुँदैन ।  

(२) कुनै पतन यात्रीले आरू्ले यात्रा गने गन्तव्य स्थानसम्मको 
लातग तोवकएको भाडा ततरी तलएको वटकट साथमा नतलई यात्रा गनुव हुँदैन 
र यातायात सेवा संचालन गने कम्पनीले अतनवायव रुपमा भाडा रकम 
समेत उल्लेख भएको यात्री वटकट प्रत्येक यात्रीलाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ ।   

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम यातायात सेवाको वटकट तबवक्र गने 
कमवचारी वा अतधकृत व्यशक्तले आफ्नो र्ोटो सवहतको पररचयपत्र 
लगाएको हनुपुनेछ ।  

(४) यस दर्ामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
साववजतनक यातायात सेवा सञ्चालन गने यातायात कम्पनीमा 
इन्टरनेटमार्व त अनलाईनबाट समेत वटकट खररद गनव सवकने गरी 
व्यवस्था तमलाउन सवकनछे ।   
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(५) साववजतनक सवारीको यात्री वटकटको ढाँचा, वटकट तबवक्र 
गदाव पालन गनुवपने शतव लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

५३.  यात्री-सूची तयार गनुवपने: (१) मध्यम मागव वा लामो मागवमा यातायात 
सेवा सञ्चालन गने कम्पनीले प्रत्येक यात्रामा आफ्नो सवारीमा यात्रा गने 
सबै यात्री, चालक, पररचालक, सरुिाकमी तथा सो सवारीमा काम गने 
अन्य कमवचारी समेतको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खलुाई यात्री-सूची 
तयार गनुवपनेछ ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तयार गररएको यात्री सूचीको एक 
प्रतत आरू्सँग राखी अको प्रतत कायावलय प्रमखु वा तनजले तोकेको व्यशक्त 
वा तनकाय समि सो सवारी गन्तव्य स्थानतर्व  प्रस्थान गनुव अगावै पेश 
गनुवपछव ।  

५४.  साववजतनक सवारीको सम्बन्धमा पालना गनुवपने अन्य शतवहरु: (१) 
साववजतनक यातायात सेवाका धनी, व्यवस्थापक, सवारीको चालक वा 
पररचालकले यात्रीबाहक साववजतनक सवारीको सम्बन्धमा देहायका शतवको 
पालना गनुवपनेछ : 

(क) यात्रीबाहक साववजतनक सवारीमा सो सवारीको दतावको 
प्रमाणपत्रमा लेशखएको सीट सङ्खख्या भन्दा बढी यात्री राखी 
चलाउन ुहुदैँन ।  

(ख) चार घण्टा भन्दा बढीको दरुीमा चल्ने यात्रीबाहक 
साववजतनक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा एकपटक 
आधाघण्टा ववश्राम गनुवपछव ।   

(ग)  लामो मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गने यात्रीबाहक 
साववजतनक सवारीमा कम्तीमा दईुवटा चालक राखी प्रत्येक 
छ घण्टापतछ पालै पालोसँग सवारी चलाउन ुपनेछ ।  
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(घ) साववजतनक सवारीमा रे्ला परेको कुनै पतन मालसामान सो 
रे्ला परेको चौबीस घण्टातभत्र कायावलय, यातायात सेवा 
संचालन गने कम्पनीको नशजकको कायावलय वा प्रहरी 
कायावलयमा बझुाउन पनेछ ।  

(ङ)  कुनैपतन यात्री प्रतत दवु्यववहार वा अनशुचत व्यवहार गनुव 
हुँदैन ।  

(च)  मध्यम वा लामो मागवमा चल्ने वा एक्सप्रसे यातायात सेवा 
प्रदान गने साववजतनक सवारी बाहेक अन्य साववजतनक 
सवारीले यात्रा मागवमा सवारी खाली रहेको अवस्थामा 
यात्री तलन इन्कार गनुव हुँदैन । 

(छ) तोवकए बमोशजमका व्यशक्तहरुको लातग साववजतनक 
सवारीमा तोवकए बमोशजमको सीट सरुशित राख् न ु 
पनेछ ।  

(२) साववजतनक सवारीमा यात्रा गने यात्रलेु यात्रा गदाव देहायका 
शतवहरुको पालना गनुव पनेछ:-  

(क) अन्य यात्री, चालक, पररचालक तथा सरुिाकमीसँग 
अनशुचत व्यवहार नगने,  

(ख)  साववजतनक सवारीमा धमु्रपान नगने,  

(ग) साववजतनक सवारी चतलरहेको समयमा सो सवारीको 
चालकसँग कुरा गनव वा तनजलाई सवारी चलाउने कायवमा 
बाधा पगु्ने कुनै कायव नगने वा नगराउन,े  

(घ)  तोवकए बमोशजमका अन्य शतवको पालना गने ।  

५५.  मागवको नक्शा र समय तातलका राख् न:े (१) कायावलयले यातायात सेवा 
संचालन गने प्रत्येक कम्पनीले प्रत्येक बस तबसौनीमा सो बस तबसौनीबाट 
प्रस्थान गने गन्तव्य स्थानको मागवको नक्शा र साववजतनक सवारी प्रस्थान 
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गने समय तथा गन्तव्य स्थानमा पगु्ने समयतातलका जानकारीका लातग 
टाँस्न वा जडान गनव लगाउन ुपछव ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम टाँतसएको वा जडान गररएको मागव, 
नक्शा वा समय तातलकामा कुनै रे्रबदल भएमा कम्पनी वा कम्पनीले 
खटाएको व्यशक्तले सोको सूचना तरुुन्त यात्रीहरुलाई ददने व्यवस्था 
गनुवपछव ।  

५६.  सरुिाकमी राख् न सवकन:े मध्यम मागव र लामो मागवमा यात्रीबाहक 
साववजतनक यातायात सेवा सञ्चालन गने कम्पनीले सवारी तथा यात्रीहरुको 
सरुिाको तनतमि सो सवारीमा सरुिाकमी उपलब्ध गराई ददन नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकारसगँ अनरुोध गरेमा अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी 
साधनको हकमा नेपाल सरकारले र प्रदेशतभत्र चल्न े सवारीको हकमा 
प्रदेश सरकारले त्यस्तो सवारीमा सरकारी सरुिाकमी तैनाथ गनुवपने 
आवश्यकता देखेमा तोवकए बमोशजम लाग्ने दस्तरु तलई आवश्यक 
सङ्खख्यामा सरुिाकमी उपलब्ध गराउन सक्नछे ।  

५७.  मन्त्रालयको ववशषे अतधकार : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन कुनै साववजतनक सवारीलाई कुनै खास अवतधसम्मका लातग 
कुनै मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गनुवपने गरी सो सवारी संचालन गने 
कम्पनी वा व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयले आदेश ददन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद-६ 

आवागमन तनयन्त्रण 

५८.  सवारीको गतत तनधावरण: (१) प्रदेश तभत्रको रावष्ट्रय लोकमागव वा अन्य 
सडकमा चल्न े सवारीको हकमा त्यस्तो लोकमागवको अवस्था र स्तर 
बमोशजम तनदेशनालयले सवारी चलाउन े गतत तोवकए बमोशजम तनधावरण 
गनव सक्नेछ । यसरी गतत तनधावरण गररएको मागवमा सो तनधावररत 
गततभन्दा बढी गततमा सवारी चलाउन हुदैँन ।  



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क ३८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०6।०1 

 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम गतत तनधावरण गरी तनधावररत 
गततभन्दा बढी गततमा सवारी चलाउन तनषधे गररएको सम्बन्धी सूचना वा 
सङ्केत तनदेशनालयले टाँस्न वा जडान गनव लगाउन ुपनेछ।  

(३) दमकल, एम्बलेुन्स तथा तबरामी लैजाने जस्ता आपतकातलन 
कामको तसलतसलामा चलाइएको सवारीको हकमा उपदर्ा (१) लागू 
हनुेछैन ।  

तर, त्यस्तो सवारीले सडकमा वहड्ने बटुवा तथा अन्य सवारीलाई 
सचेत गनवका लातग ववशषे वकतसमको ध्वनी तथा बिीको प्रयोग 
गनुवपनेछ।  

५९.  सवारीको वजन, राशखन ेमातनस र मालसामानको हद तोक्न:े 
(१) प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 

रावष्ट्रय लोकमागव तथा अन्य मागवमा चल्ने सवारीको सरुशित एक्सल 
वजनको अतधकतम हद तनधावरण गनव सक्नछे । त्यस्तो सडकमा 
सूचनामा तोवकएको एक्सल वजनभन्दा बढी वजन भएका सवारी चलाउन 
वा चलाउन लगाउन पाईन ेछैन ।   

स्पष्टीकरण : यस दर्ाको प्रयोजनको लातग "एक्सल वजन" 
भन्नाले सवारीको एक्सलसँग जोतडएको पाङ्खिाले सवारीमा अडेको सतहमा 
पने कूल वजन सम्झन ुपछव ।   

(२) साववजतनक सवारीमा राख् न सवकने मातनसको सङ्खख्या र 
मालवाहक सवारीमा राख् न सवकने मालसामानको वजन तोवकएको 
मापदण्डको अतधनमा रही तनदेशनालयले तनधावरण गनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम तनधावररत मातनसको सङ्खख्या र 
मालसामानको वजनभन्दा बढी हनुे गरी कुनै पतन सवारीमा मातनस वा 
मालसामान राख् न हुदैँन । 

६०.  सवारी चलाउन रोक लगाउन:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन मन्त्रालयले साववजतनक सरुिा तथा सववसाधारणको 
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भलाईको तनतमि कुनै साववजतनक स्थान वा मागवमा कुनै सवारी 
चलाउनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।   

(२) यसरी प्रततबन्ध लगाइएको सूचना त्यस्तो स्थानमा टाँस्न, 
टाँग्न वा जडान गनव लगाउन ुपनेछ।  

(३) तनदेशनालयले साववजतनक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी वा 
उपयकु्त ट्रावर्क कन्ट्रोल गनव आवश्यक साधन प्रयोग गरी सबै वा कुनै 
वकतसमको (याशन्त्रक तथा अन्य) सवारी चलाउन रोक लगाउन वा 
कन्ट्रोल गरी एकतर्ी संचालन गनव वा केही ददन वा ददनको केही समय 
रोक लगाउन सक्नछे। 

६१.  ट्रावर्क सङे्कत टासँ्न,े टागँ्न ेवा जडान गने: (१) तनदेशनालयले आवश्यक 
देखेको साववजतनक स्थानहरुमा अन्तराववष्ट्रय प्रचलन अनरुुपको रंग, आकार 
र नमूना बमोशजमको आवश्यक ट्रावर्क सङ्कतेहरु टाँस्न, टाँग्न वा जडान 
गनव लगाउन ुपछव ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम टाँतसएको, टाँतगएको वा जडान 
गररएको ट्रावर्क सङ्केतहरु तनदेशनालयले खटाएको व्यशक्त बाहेक अरु 
कसैले सो स्थानबाट हटाउन, बदल्न, हेररे्र गनव, मेट्न, च्यात् न वा 
केरमेट गनव हुँदैन ।  

(३) ट्रावर्क सङे्कतहरु तोवकए बमोशजम हनुेछन ्।  

६२.  रंतगन शशशा प्रयोग गनव नहनु:े (१) कुनै पतन सवारीमा बावहरबाट सवारी 
तभत्र नदेशखने गरी रंतगन शशशा राख् न वा शशशामा अन्य कुनै वस्तकुो 
प्रयोग गरी रंतगन बनाउन पाइने छैन ।  

तर, प्रदेश सरकारले सरुिाको दृवष्टबाट उपयकु्त ठहराएका 
सवारीमा यो प्रततबन्ध लागू हनुे छैन ।  

(२) कसैले उपदर्ा (१) प्रततकूल काम गरेमा कायावलय 
प्रमखुले त्यस्तो सवारीलाई रंतगन शशशा वा शशशामा प्रयोग गरेको कुनै 
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वस्त ुनहटाएसम्म त्यस्तो सवारी चलाउन नपाउने गरी प्रततवन्ध लगाउन 
सक्नेछ ।  

६३. पावकव ङ तथा बस तबसौनी तनधावरण गने: (१) तनदेशनालयले स्थानीय 
सडक कायावलय, ट्रावर्क प्रहरी कायावलय र सम्बशन्धत गाउँपातलका वा 
नगरपातलकाका पदातधकारीसगँ समन्वय गरी सवारीको पावकव ङ स्थान र 
ववसौनी तनधावरण गनव सक्नेछ ।  

(२) तनदेशनालयले कुनै व्यशक्त, र्मव वा कम्पनीको तनजी 
लगानीमा पावकव ङ स्थानको तनमावण तथा सञ्चालन गदाव पालन गनुवपने 
मापदण्ड तोक्न सक्नेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बमोशजम तनधावररत मापदण्डको पालन गनुव 
सम्बशन्धत व्यशक्त, र्मव वा कम्पनीको कतवव्य हनुछे ।  

६४.  सवारीलाई खतरा हनु ेवकतसमबाट राख् न नहनु:े (१) कुनै पतन सवारी अरु 
कुनै सवारी वा व्यशक्तलाई खतरा, बाधा वा असवुवधा हनुेगरी कुनै 
साववजतनक स्थानमा राख् न हुदैँन ।  

(२) कुनै सवारी चलाउँदा चलाउँदैको अवस्थामा तबतिएमा 
त्यस्तो सवारी तत्काल अन्यत्र लान सवकने शस्थतत नभएमा दघुवटना नहनु े
वकतसमबाट सडकको बायाँ वकनारा लगाई राखी रात्रीको समयमा त्यस्तो 
सवारीलाई अन्य सवारीले टाढैबाट देख् न सक्ने गरी रातो बिी वा 
ररफ्लेक्टर लगाई राख् नपुछव ।  

६५.  सवारीको अन्य भागमा मातनस राख् न नहनु े : कुनै सवारी चालक वा 
पररचालकले लामो एवम मध्यम दरुरको मागवमा चल्ने सवारीमा तोवकएको 
सीट बाहेक सवारीको अन्य भागमा र स्थानीय मागवमा चल्न े सवारीमा 
तोवकएको सीट एवम तभत्री भाग बाहेक अन्य भागमा मातनस राखी सवारी 
चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन ।  

६६.  चालकलाई बाधा पगु्न ेकाम गनव नहनु े : कसैले चालक कि (ड्राईभर 
केवीन) तभत्र चालकलाई प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा बाधा पगु्नेगरी 
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मालसामान राखी वा उतभई वा अन्य कुनै प्रकारबाट बाधा पगु्ने 
वकतसमको व्यवहार गनव हुँदैन ।  

६७.  आवागमनमा बाधा पानव नहनु:े (१) कुनै पतन साववजतनक स्थानमा कुनै 
पतन मातनस वा सवारीको आवागमनमा बाधा पगु्ने गरी मालसामान वा 
सवारी राख् न हुदैँन ।  

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन कुनै 
ववशेष पररशस्थतत परी कुनै साववजतनक स्थानमा केही समयका लातग कुनै 
मालसामान राख् नपुने भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको स्वीकृतत तलनपुछव।  

(३) उपदर्ा (१) को प्रततबन्धात्मक वाक्यांश बमोशजम 
स्वीकृतत नतलई राशखएका मालसामान प्रमखु वा ट्रावर्क व्यवस्थापनमा 
खवटएको प्रहरी कमवचारीले जर्त गरी प्रचतलत कानून बमोशजम उपयकु्त 
ब्यवस्था गनव सक्नेछ ।  

६८.  साववजतनक स्थानमा खाल्टो खन्दा साङे्कततक शचन्ह राख् न ु पने: (१) कुनै 
पतन साववजतनक स्थानमा कुनै काम परी खाल्टो खन्दा सम्बशन्धत स्थानीय 
तहको पूवव स्वीकृतत तलनपुछव ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम साववजतनक स्थानमा खाल्टो खन् न े
स्वीकृतत ददँदा सो स्थानमा दघुवटना नहनुे वकतसमबाट साङे्कततक शचन्ह 
राख् न लगाउन ुपछव ।  

६९.  सवारीमा साङे्कततक शचन्ह राख् नपुने : कुनै पतन वकतसमको खतरापूणव 
मालसामान ढुवानी गने कायवमा संलग्न मालबाहक साववजतनक सवारीमा 
त्यस्तो मालसामान रहेको कुरा अन्य सवारी तथा सववसाधारणको 
जानकारीका लातग साङे्कततक शचन्ह देशखने गरी राख् नपुछव ।  

७०.  सवारीलाई मागव पररवतवन गनव र यात्रीलाई बन्धक बनाउन नहनु े :(१) 
चालकले आर्नो सवारी  तनददवष्ट मागवमा चलाई रहेको समयमा सो 
सवारीलाई अन्य मागवबाट लैजान कुनै पतन व्यशक्तले डर, त्रास देखाउन वा 
कुनै वकतसमको शशक्तको प्रयोग गनव वा गराउन हुदैँन ।  
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(२) कसैले सवारीमा रहेका कुनै पतन व्यशक्तलाई बन्धक बनाई 
त्यस्तो सवारी वा बन्धक बनाइएको व्यशक्तको मशुक्तका लातग कुनै पतन 
वकतसमको माग राख् न ुहुदैँन । 

७१.  दघुवटनामा परेका सवारी र यात्रीको हातन नोक्सानी गनव नहनु े :  कुनै 
सवारी दघुवटनामा परी हताहत वा घाइते भएका यात्री तथा सवारीमा 
काम गने कुनै व्यशक्तलाई वपट्न वा ततनीहरुको मालसामानको वहनातमना 
गनव, खोस्न वा ततनीहरुलाई कुनै पतन वकतसमले हातन नोक्सानी परु् याउन ु
हुँदैन । 

७२.  सवारी चलाउँदा सरुिापेटी वा हेल्मेट लगाउन ु पने: (१) तोवकए 
बमोशजमको सवारी चलाउँदा चालक तथा सवारीको अशघल्लो सीटमा 
बस्ने व्यशक्तले सरुिापेटी बाँध्न ुपनेछ ।  

(२) मोटर साइकल तथा अन्य त्यस्तै दईु पाङ्खि े सवारी 
चलाउँदा चालकले तथा सो सवारीमा बस्ने मातनसले सरुिा टोप (हेल्मेट) 
लगाउन ुपनेछ ।  

७३.  कागजात साथैमा राख् न ु पने: (१) कुनै पतन चालकले सवारी चलाउँदा 
सवारी दताव प्रमाणपत्र, चालक अनमुततपत्र साथमा राख् न ुपनेछ र त्यस्तो 
कागजात प्रहरी वा यातायात तनरीिकले जाँचबझुको तसलतसलामा हेनव 
चाहेमा देखाउन ुपनेछ।  

(२) प्रहरी वा यातायात तनरीिकले जाँचबझुको तसलतसलामा कुनै 
सवारीको दतावको प्रमाणपत्र वा साववजतनक सवारीको मागव इजाजतपत्र हेनव 
खोजेमा त्यस्तो सवारीको चालक वा अन्य कमवचारीले सवारी दतावको 
प्रमाणपत्र वा मागव इजाजतपत्र देखाउन ुपछव ।  

७४.  सवारी रोक्नपुने : चालकले आरू्ले चलाइरहेको सवारी देहायको 
अवस्थामा रोकी आवश्यकतानसुार उशचत समयसम्म अड्याई राख् नपुछवाः-  

(क)  प्रहरी वा यातायात तनरीिकले सवारी रोक्न सङे्कत गरेमा वा आदेश 
ददएमा ।  
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(ख) कुनै जनावर झस्की वा तसी बेकाब ुहनु ेसम्भावना भई सो जनावर 
तत्काल शजम्मामा तलएको व्यशक्तले सवारी रोक्न सङे्कत गरेमा वा 
अनरुोध गरेमा ।  

(ग) सवारी दघुवटनािस्त भई कुनै मातनस, जनावर वा सम्पशिको हातन 
नोक्सानी भएकोमा ।  

(घ)  जेब्रा क्रतसङमा मातनस ओहोरदोहोर गरेको अवस्थामा वा दोबाटो 
वा चौबाटोमा रहेको ट्रावर्क बिीले रोक्ने सङे्कत गरेकोमा ।  

     तर, जेब्रा क्रतसङ वा दोबाटो वा चौबाटोमा मातनस ओहोर 
दोहोर नगरेको वा ट्रावर्क बिीले रोक्ने संकेत नगरेको भए पतन 
सवारी चालकले आफ्नो सवारी एक तछन रोकी हेरी सावधानीपूववक 
सवारी चलाउन ुपछव । 

७५.  दघुवटना भएमा चालकको कतवव्य: (१) कुनै सवारीले कुनै दघुवटना गरी 
मातनसको जीउ ज्यानमा कुनै वकतसमको खतरा वा चोट पटक पनव गएको 
रहेछ भने सो सवारीको चालक, पररचालक, सरुिाकमी वा सो सवारीमा 
काम गने अन्य कमवचारीले त्यस्तो मातनसको उपचारका लातग तरुुन्त 
आवश्यक व्यवस्था गनुवपनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सवारी दघुवटनािस्त भएको स्थानमा 
कुनै प्रहरी नभएमा चालकले तरुुन्त सो दघुवटनाको जानकारी तथा 
वववरण नजीकको प्रहरी कायावलयलाई ददनपुछव।कुनै प्रहरीले दघुवटनाको 
सम्बन्धमा सम्बशन्धत सवारी चालकसँग कुनै कुराको सोधपछु गरेमा 
तनजले सोतधएको सबै कुरा बताउन ुपनेछ ।  

७६.  दघुवटनामा परेको सवारीको तनरीिण : दघुवटनाको जाँचबझुको तनतमि सो 
दघुवटना गने वा सो दघुवटनामा पने सवारीको तनरीिण गनव आवश्यक 
देखेमा सम्बशन्धत प्रहरीले त्यस्तो सवारी आरू् समि दाशखल गनव लगाई 
वा त्यस्तो सवारी रहेको ठाउँमा गई तनरीिण गनव सक्नछे ।  
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७७.  सवारी बायातँतरबाट चलाउन ु पने: (१) कुनै पतन साववजतनक स्थानमा 
सवारी चलाउँदा तोवकएको स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा बायाँ वकनारा 
च्यापी चलाउन ुपनेछ ।   

(२) अगातड गईरहेको सवारीलाई उतछनी जान ुपरेमा सङे्कत ददई 
उक्त सवारीको चालकले अगातड जान सङे्कत ददएपतछ मात्र पछातडको 
सवारीले दावहने ततरबाट उतछनी जानपुछव । यसरी पछातडको सवारीले 
उतछनी जानका लातग सङे्कत ददएमा अगातडको सवारीले अवस्था हेरी 
अगातड जानको तनतमि पछातडको सवारीलाई सङे्कत ददनपुनेछ ।  

७८.  तनधावररत ठाउँबाट वहड्न ेतथा मागव काट्न ुपने: (१) मातनस वहंड्ने पेटी 
भएको सडकमा मातनसहरु सो पेटीबाट नै वहंड्नपुछव । पेटी नभएको 
सडकमा वहंड्दा सो सडकको आफ्नो वायँा वकनारा च्यापी वहड्न ुपनेछ ।  

(२) पैदल वहंड्ने मातनसले मागव काट्न ुपदाव जेब्रा क्रतसङ, सब-वे, 

ओभरहेड ब्रीज वा त्यस्तो मागव काट्नका लातग तनधावररत गररएको 
ठाउँबाट मात्र मागव काट्न ुपनेछ ।  

७९.  पाल्त ु पशपंुिी छाड्न नहनु:े (१) कुनै पतन साववजतनक सडकमा घर 
पालवुा पशपंुिी छाड्न हुंदैन ।   

(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु लेशखएको भएतापतन काब ु
बावहरको पररशस्थतत परी सडकमा पशपंुिी छाड्न ु परेमा त्यस्ता 
पशपंुिीलाई सवारीमा बाधा नपगु्ने गरी साववजतनक सडकबाट तरुुन्त 
हटाउन ुपनेछ ।  

८०.  जानकारी ददनपुने: (१) कायावलय प्रमखु, यातायात तनरीिक वा प्रहरीले 
कुनै सवारीको सम्बन्धमा मागेको कुनै पतन जानकारी सो सवारीको 
धनीले तनजहरुलाई ददनपुनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको जानकारी साववजतनक सवारी वा 
त्यसको चालक, पररचालक, सरुिाकमी वा त्यस्तो सवारीमा काम गने कुनै 
कमवचारीसँग सम्बशन्धत भएमा त्यस्तो साववजतनक सवारीको धनी वा 
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व्यवस्थापकले त्यसरी मातगएको जानकारी कायावलय प्रमखु वा यातायात 
तनरीिक वा प्रहरीलाई यथाशीघ्र ददनपुनेछ ।  

८१.  आकशश्मक तनरीिण: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमको 
पालना गरे नगरेको सम्वन्धमा कायावलय प्रमखु, यातायात तनरीिक वा 
प्रहरीले आवश्यकता अनसुार घमु्ती वा आकशष्टमक तनरीिण गनव 
सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तनरीिण गदाव प्रहरी वा यातायात 
तनरीिकले दर्ा ९८ मा उल्लेख भए बमोशजमको काम कारबाही भएको 
देखेमा त्यस्तो गने व्यशक्तलाई तत्काल सो दर्ामा लेशखए बमोशजमको 
सजाय गनव सक्नेछ।  

८२.  चालकले गनव नहनु े काम : यस ऐनमा अन्यत्र लेशखएका कुराको 
अततररक्त चालकले देहायको काम गनुव हुदैँन :  

(क)  सवारी चलाउनको तनतमि आर्नो चालक अनमुततपत्र अरुलाई 
ददन,  

(ख)  सवारी चलाउँदा चालकले मादक पदाथव वा अन्य कुनै पतन 
प्रकारको लाग ुपदाथव सेवन गनव,  

(ग)  सवारीको कुनै पतन पाटव पजुाव तबतिई अवस्था ठीक नभएको सवारी 
चलाउन,  

(घ)  लापरवाहीसाथ सवारी चलाउन, 
(ङ)  अधँ्यारोमा वा कुवहरो लागेको बेलामा सवारीको बिी नबाली 

सवारी चलाउन,  

(च)  ट्रावर्क सङ्केतको पालना नगरी सवारी चलाउन, 

(छ)  सवारी चलाउँदा मोबाइल र्ोनको प्रयोग गनव,  
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पररच्छेद-७ 

बीमा सम्बन्धी व्यवस्था 
८३.  सवारीको बीमा गराउन ुपने:(१) सवारी धनीले तोवकए बमोशजम प्रत्येक 

सवारीको बीमा गराउन ुपछव ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम बीमा नगरेको सवारीको दतावको 
प्रमाणपत्र नववकरण गररन े छैन र त्यस्तो सवारी साववजतनक सवारी भए 
त्यस्तो साववजतनक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गनव इजाजत पत्र र 
मागव इजाजतपत्र प्रदान गररन ेछैन ।  

८४.  चालक, पररचालक, सरुिाकमी तथा अन्य कमवचारीको बीमा:(१) यातायात 
सेवामा संलग्न प्रत्येक साववजतनक सवारीको चालक, पररचालक, सरुिाकमी 
तथा सो सवारीमा काम गने अन्य कमवचारीको तोवकएको रकमको 
दघुवटना बीमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले गनुवपछव।  

(२) सवारीको दघुवटनाबाट चालक, पररचालक, सरुिाकमी तथा 
अन्य कमवचारीको अंग भंग वा मतृ्य ुभएमा सो बापत पाउने तबतमत रकम 
तनज स्वयम वा तनजको नजीकको हकवालाले पाउनछे।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम चालक, पररचालक, सरुिाकमी तथा 
अन्य कमवचारीको बीमा नगराई यातायात सेवा सञ्चालन गदाव कुनै 
साववजतनक सवारी दघुवटना हनु गई तनजहरुलाई कुनै पतन वकतसमको 
हातन नोक्सानी भएमा तनजहरुले पाउन ु पने उपदर्ा (१) बमोशजमको 
बीमा रकम तनजहरु वा तनजहरुको हकवालालाई सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकले िततपूततव बापत ददन ुपछव।  

८५. यात्रीको बीमा: (१) मध्यम र लामो मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गने 
सवारी धनी वा व्यवस्थापकले यात्रा गने प्रत्येक यात्रीको तोवकएको 
रकमको दघुवटना बीमा गराउन ुपछव ।   

(२) सवारी दघुवटनाबाट यात्रीको अंग भंग भएमा अंग भंग भए 
बापतको दघुवटना बीमाको रकम तनजले पाउनेछ र सो दघुवटनाबाट 
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तनजको मतृ्य ुभएमा तनजको नजीकको हकवालाले सो बापत पाउन ुपने 
दघुवटना बीमाको रकम पाउनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम यात्रीको बीमा नगराई यातायात 
सेवा सञ्चालन गदाव कुनै साववजतनक सवारी दघुवटना िस्त भई त्यसमा 
यात्रा गरररहेका कुनै पतन यात्रीलाई कुनै पतन वकतसमको हातन नोक्सानी 
भएमा तनजले पाउन ुपने उपदर्ा (१) बमोशजमको बीमा रकम तनज वा 
तनजको हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले ितीपूततव बापत ददन ु
पछव । 

८६. यात्री मालसामानको बीमा: (१) मध्यम र लामो मागवमा यातायात सेवा 
सञ्चालन गने सवारी धनी वा व्यवस्थापकले यात्रा गने प्रत्येक यात्रीको 
मालसामानको तोवकएको रकमको बीमा गराउन सवकनेछ ।  

(२) यात्री मालसामानको वास्तववक मूल्य जततसकैु भए तापतन 
त्यस्तो यात्री मालसामान कुनै कारणबाट हराए वा नष्ट भएमा उपदर्ा 
(१) बमोशजम गररएको बीमा रकम भन्दा बढी हनुे गरी दावी गररएको 
ितीपूततवको रकमका सम्बन्धमा सवारी धनी वा व्यवस्थापक उिरदायी 
हनुे छैन।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम यात्री मालसामानको बीमा नगराई 
कुनै साववजतनक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गदाव कुनै यात्रीगणु्टा 
हराए वा नष्ट भएमा यात्रीले पाउन ुपने उपदर्ा (१) बमोशजमको बीमा 
रकम यात्री वा तनजको हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले 
ितीपूततव बापत ददनपुछव।  

८७.  तेस्रो पिको बीमा: (१) सवारीको दघुवटनाबाट कुनै तेस्रो पि वा तनजको 
कुनै सम्पशि कुनै वकतसमले नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको ितीपूततव ददन े
प्रयोजनका लातग सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तोवकएको रकमको तेस्रो 
पिको बीमा गराउन ुपछव।  
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(२) सवारी दघुवटनाबाट कुनै तेस्रो पि वा तनजको कुनै सम्पशि 
नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको ितीपूततव बापत उपदर्ा (१) बमोशजमको 
रकम तनज वा तनजको हकवालाले पाउनेछ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम तेस्रो पि वा कशम्प्रहेन्सीभ बीमा 
नगराई चलाएको सवारी दघुवटनािस्त भई कुनै तेस्रो पि वा तनजको 
सम्पशि नोक्सान भएमा नोक्सानी बापत तेस्रो पि वा तनजको हकवालाले 
पाउन ु पने उपदर्ा (१) बमोशजमको बीमा रकम तनज वा तनजको 
हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले ितीपूततव बापत ददनपुछव। 

(४) यस ऐन बमोशजम बीमा नगराएको अवस्थामा दर्ा ८४, 
८५, ८६, ८७ बमोशजम सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट पाउनपुने 
िततपूततवको रकम प्रमखु शजल्ला अतधकारीले भराइददने आवश्यक प्रवन्ध 
गनुवपनेछ। 

(५) कुनै ववदेशी मलुकुमा दताव भएका सवारी साधन अनमुतत 
तलइ प्रदेशतभत्र चलाउँदा दघुवटना वा कुनै हानी नोक्सानी भए गरेमा सो 
वापतको बीमा रकम भराउन तोवकए वमोशजम सम्वशन्धत मलुकुको 
राजदूतावासलाई समेत प्रमखु शजल्ला अतधकारीमार्व त जानकारी गराई 
िततपूततव रकम उपलव्ध गराउने प्रकृया अगातड वढाउन ुपनेछ । 

 
पररच्छेद - ८ 

संस्थागत व्यवस्था 
८८.  तनदेशनालयको काम, कतवव्य र अतधकार: मन्त्रालय अन्तगवत सवारी तथा 

यातायात व्यवस्था तनदेशनालय रहनेछ। तनदेशनालयको काम, कतवव्य र 
अतधकार देहाय बमोशजम हनुछे :-  

(क) सडक यातायात सेवालाई भरपदो, सरुशित, इन्धनमा वकर्ायतत तथा 
बातावरण मैत्री बनाउनका लातग प्रदेश सरकारको तर्व बाट त्यसको 
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आतथवक तथा प्राववतधक पिमा अध्ययन तथा अनसुन्धान गने वा 
गनव लगाई तत्सम्बन्धमा अवलम्बन गनुवपने नीतत तनधावरण गने,  

(ख) यातायातको सवु्यवस्था र ववकासका लातग मन्त्रालय तथा कायावलय 
वीचमा समन्वय तथा सहकायव गने,  

(ग)  साववजतनक सवारीको प्राथतमकता तोकी सेवा संचालन गनव यातायात 
सेवासँग सम्बशन्धत व्यशक्त, र्मव, कम्पनी वा संस्थालाई तनदेशन 
ददन।े  

(घ)  अन्तराववष्ट्रय प्रचलन अनरुुप ट्रावर्क सङे्कतहरु साववजतनक स्थानमा 
राख् ने व्यवस्था गने तथा त्यसका लातग कायावलयलाई सहयोग तथा 
समन्वय गने । 

(ङ) सवारीको याशन्त्रक शस्थतत तथा स्वरूपको परीिणको सम्बन्धमा 
आवश्यक मापदण्ड तनधावरण गने तथा त्यस्तो परीिण केन्र 
स्थापना गने तथा स्थापनाको लातग प्रदेशस्तरका कायावलयलाई 
सहयोग तथा समन्वय गने तथा तनजी िेत्रका परीिण केन्रलाई 
इजाजत ददने तथा तनयमन गने ।  

(च)  सवारी चालक अनमुततपत्रका लातग तलईने परीिाको पाठ् यक्रम 
तथा चालक सीप परीिणको लातग मापदण्ड तथा चालकसँग 
तलइने परीिाको तबषय र परीिा प्रणाली तोक्न।े 

(छ) सवारी चालक अनमुततपत्रको लातग तलईने परीिा संचालनका लातग 
पररिण केन्रलाई इजाजत ददने र अनगुमन गने। 

(ज)  सवारी चालक अनमुततपत्रका लातग आवश्यक प्रववतधको प्रयोग 
तथा यातायात कायावलय बीचमा समन्वय गने। 

(झ)  सवारी प्रदषुण जाँच केन्रको स्थापना तथा संचालनका लातग 
आवश्यक मापदण्ड तोकी इजाजत ददन े। 

(ञ) सवारी दताव सम्बन्धी एकीकृत अतभलेख राख् न े प्रयोजनका लातग 
ववद्यतुीय डाटा सेन्टरको स्थापना गने तथा तनदेशनालय र कायावलय 
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बीच कम्प्यूटर नेटवकव को स्थापना गरी अनलाईन प्रणालीको 
ववकास गने । 

(ट) सवारी दताव, नम्बर प्लेट तथा सवारी चालक अनमुततपत्रको 
मापदण्ड तनधावरण गने तथा एकीकृत अतभलेखका लातग समन्वय 
गरी आवश्यक व्यवस्था तमलाउने । 

(ठ)  यातायातलाई सवु्यवशस्थत गनव आवश्यक प्रववतधको प्रयोग गने, 
गराउने र सोको लातग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गने ।   

(ड)  यातायात प्रणाली संचालनका लातग आवश्यक पने सवारी चालक 
अनमुततपत्र, सवारी दताव प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था तमलाउने । 

(ढ)  प्रदेश तभत्रका एकभन्दा बढी शजल्लामा संचालन हनु े मागव तथा 
सोको भाडादर तनधावरणका लातग मन्त्रालयमा तसर्ारीश गने । 

८९.  प्रदेश यातायात व्यवस्थापन सतमतत: (१) प्रदेश तभत्रको यातायातलाई 
व्यवशस्थत, भरपदो, आरामदायी र सरुशित बनाउनका लातग देहाय 
बमोशजमको एउटा प्रदेश यातायात व्यवस्थापन सतमतत रहनेछ । 

(क)  सशचव, भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय  -संयोजक   

(ख)  प्रमखु, सवारी तथा यातायात व्यवस्था तनदेशनालय  -सदस्य 
(ग)  प्रमखु, प्रदेश प्रहरी कायावलय -सदस्य 
(घ)  प्रमखु, प्रदेश ट्रावर्क प्रहरी कायावलय -सदस्य 
(ङ)  प्रमखु, सम्बशन्धत यातायात व्यवस्था कायावलय - सदस्य 
(च)  प्रतततनतध, यातायात ववज्ञ (एकजना), -सदस्य 

(छ)  प्रतततनतध, पंशजकृत यातायात कम्पनी (एकजना) -सदस्य 

(ज)  प्रतततनतध, यातायात मजदरु (एकजना) ।  -सदस्य 

(झ)  महाशाखा प्रमखु, भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय -सदस्य सशचव 
(२) उपदर्ा (१) बमोशजमको यातायात व्यवस्थापन सतमततको 

काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ:-  
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(क) सम्बशन्धत िेत्रतभत्रको सडक यातायातको ववकास, ववस्तार गनव तथा 
यातायातलाई भरपदो, सरुशित, वातावरण मैत्री बनाउनका लातग 
गनुवपने सधुार तथा अवलम्बन गनुव पने नीततको ववषयमा 
मन्त्रालयलाई सझुाब ददने। 

(ख)  सवारी दताव तथा तत्सम्बन्धी ववषयमा तनदेशनालयलाई मागवदशवन 
गने। 

(ग)  चाडपवव तथा यात्रकुो बढी चाप हनुे अवस्थामा सहज यातायातको 
व्यवस्था तमलाउनका लातग आवश्यक अन्य काम गने। 

(घ)  सम्बशन्धत िेत्रतभत्रका सडकहरुमा सवारी शचन्हहरु तथा आवश्यक 
अन्य संकेतहरु राख् ने व्यवस्था गने, गराउन।े  

(ङ) शहरी यातायात व्यवस्थापनका लातग स्थानीय तहहरुसँगको 
समन्वय र साझेदारीमा आवश्यक काम गने, गराउन।े  

(च)  सम्बशन्धत िेत्रतभत्र चल्ने यातायात सेवा तनवावधरूपमा सञ्चालन गनव 
साववजतनक सवारीहरुलाई यातायात सेवा सञ्चालन गने कायवमा 
संलग्न गराउने।  

(छ) सम्बशन्धत िते्रतभत्र साववजतनक सवारीहरुले मागवको इजाजतपत्र 
तलई यातायात सेवा सञ्चालन गरे नगरेको, समय समयमा सोको 
नवीकरण गरे नगरेको तनरीिण गने वा गनव लगाउने।  

(ज)  सम्बशन्धत िेत्रतभत्र चल्ने साववजतनक सवारीहरुले समय समयमा 
जाँचपास गरे नगरेको र यो ऐन वा यस ऐनअन्तगवत बनेको 
तनयमको अधीनमा रही तनयतमत यातायात सेवा प्रदान गरे नगरेको 
समय समयमा तनरीिण गने वा गनव लगाउन।े 

(झ) आफ्नो िेत्रतभत्र यातायात सेवा सबु्यवशस्थत रुपमा संचालन गनव 
आवश्यक कामकारवाही गने।  

(ञ)  प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य काम गने गराउने । 
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(३) साववजतनक सवारीको व्यवस्थापनका लातग आवश्यक 
देशखएमा तोवकए बमोशजमका काम गने गरी शजल्लास्तरमा समेत यातायात 
व्यवस्थापन सतमतत गठन गनव सवकनेछ । 

९०.  मागव तथा भाडा तनधावरण तसर्ाररस सतमतत: प्रत्येक शजल्लामा मागव तथा 
भाडा तनधावरणका लातग मन्त्रालयमा तसर्ाररस गनव देहाय बमोशजमको 
मागव तथा भाडा तनधावरण तसर्ाररस सतमतत रहनेछ:  

(क)  प्रमखु, शजल्ला समन्वय सतमतत  - संयोजक  

(ख)  प्रमखु, सम्बशन्धत पूवावधार ववकास कायावलय    -  सदस्य 

(ग)  अतधकृत प्रतततनतध, शजल्ला प्रशासन कायावलय    - सदस्य 
(घ)  प्रमखु, शजल्ला ट्रावर्क प्रहरी कायावलय        -  सदस्य   

(ङ) सम्बशन्धत शजल्लाको पंशजकृत यातायात  

 व्यवसायी कम्पनीको प्रतततनतध एक जना -  सदस्य 

(च)  यातायात ववज्ञ एक जना         - सदस्य 

(छ)  प्रमखु, सम्बशन्धत यातायात ब्यवस्था कायावलय, 
 सवारी - सदस्य सशचव  

९१.  यातायात तनरीिकको तनयशुक्त: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयमको अधीनमा रही सवारीहरु चलाएको वा नचलाएको र यातायात 
सेवामा संलग्न साववजतनक सवारीहरुले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयम बमोशजम पालन गनुवपने शतवहरु पूरा गरे नगरेको तनरीिण 
गनव तनदेशनालयले यातायात तनरीिक तनयकु्त गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम यातायात तनरीिक तनयशुक्त 
नभएसम्मका लातग कायावलय प्रमखुले कुनै कमवचारीलाई यातायात 
तनरीिकको रुपमा काम गनेगरी तोक्न सक्नेछ ।  

९२.  यातायात तनरीिकको काम, कतवव्य र अतधकार: यातायात तनरीिकको 
काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ :-  
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(क)  यातायात सेवामा संलग्न साववजतनक सवारीले इजाजतपत्र 
अनसुारको मागवमा यातायात सेवा सञ्चालन गरे नगरेको तनरीिण 
गने ।  

(ख)  यातायात सेवामा संलग्न भएका साववजतनक सवारीहरुले तनधावररत 
सीट तथा वजन िमताका अधीनमा रही यात्री राख् ने तथा 
मालसामान ढुवानी गने कायव गरे नगरेको तनरीिण गने ।  

(ग)  यातायात सेवामा संलग्न सवारीहरुले समय समयमा यस ऐन 
बमोशजम गनुवपने जाँचपास गरे नगरेको तथा त्यसरी सेवा संचालन 
गने इजाजत प्राप्त गरे नगरेको जाँच गने ।  

(घ)  चालक, पररचालकको अनमुततपत्र तथा यात्रीसूची हेने र यात्रीको 
वटकट जाचँी तनधावररत भाडादर बमोशजम भाडा तलइएको नतलइएको 
तथा तनधावररत गततमा सवारी चलाए नचलाएको कुराको तनरीिण 
गने ।  

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमको पालना चालक, 

पररचालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकले गरेको छ छैन भने्न 
कुराको समय समयमा तनरीिण गने ।  

९३.  सवारी पररिण केन्र, सवारी प्रदषुण जाचँ केन्र, कारखाना तथा वकव सप 
संचालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै पतन वकतसमको सवारी पररिण वा 
जाँचबझु केन्र संचालन गनव, सवारी प्रदषुण जाँच केन्र संचालन गनव, बस, 
ट्रकको बडी तनमावण गने कारखाना वा अटोमोबाइल वकव सप सञ्चालन गनव 
चाहने व्यशक्त, र्मव, कम्पनी वा संस्थाले यातायात व्यवस्था 
तनदेशनालयबाट अनमुतत तलनपुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम सवारी पररिण केन्र, सवारी प्रदषुण 
जाँच केन्र, कारखाना वा वकव सप सञ्चालन गनव चाहने व्यशक्त, र्मव, 
कम्पनी वा संस्थाले तनदेशनालयले तनधावरण गरे बमोशजमको न्यूनतम 
मापदण्ड पूरा गनुव पनेछ।  
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(३) उपदर्ा (१) बमोशजमको अनमुतत प्रवक्रया, लाग्ने दस्तरु, 
अनमुततपत्रको मान्य अवतध तथा नवीकरण, अनमुततपत्रको तनलम्बन वा 
खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

   

पररच्छेद-९ 

सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 
९४.  सजाय: (१) दतावको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोशजमको वास्तववक 

नम्बर वा प्लेट नराखी अकै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा 
चलाउन लगाउनेलाई कायावलय प्रमखुले पच्चीस हजार रुपैयाँ जररबाना 
गरी त्यस्तो सवारी जर्त गनुवपनेछ ।  

(२) कायावलय प्रमखुले देहायको काम कारबाही गने गराउनेलाई 
दश हजार रुपैयाँ जररबाना गनव सक्नेछ:- 

(क)  कुनै एक प्रयोजनका लातग दताव भएको सवारी अन्य प्रयोजनका 
लातग प्रयोग गरेमा,  

(ख)  दताव नगरी सवारी चलाएमा वा चलाउन ददएमा,  
(ग)  अनमुतत नतलई ववदेशी सवारी चलाएमा,   
(घ)  स्वीकृती नतलई सवारीको रंग, सीट संख्या, स्वरुप, इशन्जन वा चेतसस 

पररवतवन गरेमा,  
(ङ)  मागव इजाजतपत्र नतलई यातायात सेवा सञ्चालन गरेमा,   
(च)  यातायात सेवाको नाम दताव नगरी सो नामबाट यातायात सेवा 

सञ्चालन गरेमा,  
(छ) यस ऐन बमोशजम तोवकएको भाडा भन्दा बढी भाडा तलएमा,  
(ज) दघुवटनामा परेको सवारी वा यात्रीलाई हातन नोक्सानी गरेमा,   

(झ)  स्वीकृत एक्सेल भन्दा बढी तौलको गाडी चलाएमा, 
(ञ)  ट्रावर्क कन्ट्रोल तडभाइस नोक्सान गने वा सो तडभाइसमा 

व्यापाररक ववज्ञापन टाँसेमा, 
(ट)  अनतधकृत रुपमा सवारीको स्वरुप रे्र बदल गरेमा, 
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(ठ)  स्वीकृत इतमसन स्टान्डडव भन्दा बढी धवुां छोड्ने सवारी साधन 
चलाएमा, 

(ड) आयू एवम ् बनावट अथवा इशन्जन आदद तोवकए अनसुार नभएको 
सवारी साधन चलाएमा, 

(ढ)  गैरकानूनी वा अनैततक काममा सवारी साधन प्रयोग गरेमा, 
(ण) प्रशशिण अवतधमा तोवकएको वकतसम भन्दा अको सवारी चलाएमा, 
(त)  सडक सीमातभत्र अनमुतत ववना कुनै वकतसमको सूचना, स्ट्रकचर 

खडा गरेमा, 
(थ)  चोरीको गाडी चलाउन े वा जबरजस्ती धम्काएर गाडी कन्ट्रोलमा 

तलइव चलाएमा, 
(द)  दताव नभएको गाडी चलाएमा, 
(ध)  वर्टनेस सवटववर्केट नभएको गाडी चलाएमा, 
(न)  स्वीकृतत नतलई ड्राइतभङ टे्रतनङ सेन्टर, कारखाना तथा वकव सप 

संचालन गरेमा, 
(प)  राख् न नपाइने रंतगन शशशा वा कालो शशशा राखेमा, 

(३) यस ऐनमा उल्लेख भएदेशख बाहेक यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगवत बनकेो तनयम वा जारी गरेको आदेशको ववपरीत काम कारबाही 
गने गराउनलेाई कायावलय प्रमखुले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गनव 
सक्नेछ ।  

(४) सवारीको लातग तोवकएको मागव पररवतवन गने वा यात्रलुाई 
अपहरण गने वा बन्धक बनाउने काम कारबाही गने गराउने व्यशक्तलाई 
पचास हजार रुपैयाँसम्म जररबाना र प्रचतलत कानून बमोशजमको कावावही 
र त्यस्तो व्यशक्तबाट हातन नोक्सानी पगु्ने व्यशक्तलाई उपयकु्त ितीपूततवको 
रकम ददलाइनेछ ।  

(५) सवारीमा रहेका चालक, पररचालक, सरुिाकमी, सवारीका 
अन्य कमवचारी वा यात्रीलाई वपट्ने, सवारी रोक्ने, सवारी तोडर्ोड गने 
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वा अन्य कुनै वकतसमले त्यस्तो सवारी वा सवारीमा रहेका मातनस वा 
मालसामानलाई कुनै हातन नोक्सानी परु् याउने काम गने व्यशक्तलाई 
कायावलय प्रमखुले पाँच हजार रुपैयाँ जररबाना गनेछ र त्यस्तो व्यशक्तबाट 
हातन नोक्सानी पगु्ने व्यशक्तलाई उपयकु्त ितीपूततवको रकम ददलाइनेछ ।  

९५.  ज्यान मरेमा हनु े सजाय: (१) कसैले सवारी चलाई दघुवटना गरी कुनै 
मातनस मनव गएमा प्रचतलत कानून बमोशजम सजाय र कारवाही हनुेछ । 

(२) चालक अनमुततपत्र नभएका व्यशक्तले सवारी चलाई उपदर्ा 
(१) बमोशजमको कसरु गरेमा तनजलाई सोही उपदर्ा बमोशजम हनु े
सजायमा थप दश हजार रुपैयाँ समेत जररबाना हनुछे। 

(३) कुनै सवारीको धनी वा सवारीको शजम्मा तलएको व्यशक्तले 
चालक अनमुततपत्र नभएको व्यशक्तलाई सवारी चलाउन ददई कुनै 
मातनसलाई वकची, ठक्कर लातग वा दघुवटना भई सो मातनस मनव गएमा 
त्यस्तो सवारी चलाउन ददन े व्यशक्तलाई प्रचतलत काननु बमोशजम कैद 
सजाय हनुेछ । 

९६.  अंगभंग भएमा हनु े सजाय: (१) कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै 
मातनसलाई वकची, ठक्कर लातग वा दघुवटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी 
बावहर जनुसकैु ठाउँमा रहे बसेको मातनसको त्यस्तो दघुवटनाको 
कारणबाट अंग भंग भएमा प्रचतलत कानून बमोशजम कैद तथा जररवाना 
हनुेछ ।   

(२) चालक अनमुततपत्र नभएको व्यशक्तले सवारी चलाई उपदर्ा 
(१) मा उल्लेशखत कुनै कसरु गरेमा तनजलाई सो उपदर्ा बमोशजम हनु े
सजायमा दश हजार रुपैयाँ थप जररवाना हनुछे ।  

(३) कुनै सवारीको धनी वा सवारीको शजम्मा तलएको व्यशक्तले 
चालक अनमुततपत्र नभएको व्यशक्तलाई सवारी चलाउन ददई कुनै 
मातनसलाई वकची, ठक्कर लातग वा दघुवटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी 
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बावहर जनुसकैु ठाउँमा रहे बसेको मातनसको अंगभंग भएमा त्यस्तो सवारी 
चलाउन ददने व्यशक्तलाई दश हजार रुपैयाँ जररवाना हनुछे।   

९७.  घा खचव, कृया खचव र िततपूततव भराई ददन:े (१) सवारी दघुवटनाबाट कुनै 
पिलाई कुनै पतन वकतसमको हातन नोक्सानी पगु्न गएमा पीतडत पिलाई 
देहाय बमोशजम घा खचव र ितीपूततवको रकम चालक, सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकबाट भराई ददनपुछव :-  

(क)  ज्यान मरेकोमा सो मने व्यशक्तको हकवालालाई कृया खचव 
बापत पचास हजार रुपैयाँ र ितीपूततव बापत तेस्रो पिको 
बीमा नगराएको भए यस ऐन बमोशजम तेस्रो पिले पाउन े
दघुवटना बीमाको रकम ।  

(ख)  अंग भंग भएकोमा तनको भइकन पतन काम नलाग्न े भए 
सोको ितीपूततव बापत तेस्रो पिको बीमा नगराएको भए यस 
ऐन बमोशजम तेस्रो पिले पाउने अंग भंग बापतको दघुवटना 
बीमाको रकम र त्यस्तो अंग भंग काम लाग्ने भए घा खचव 
बापत पचास हजार देशख एक लाख रुपैयाँसम्म वा उपचार 
गदाव लागेको वास्तववक खचव मध्ये जनु बढी हनु्छ सोही 
बराबरको रकम ।  

(२) सवारी दघुवटनाबाट कुनै व्यशक्तको ज्यान मरेको भए सो मने 
व्यशक्तको हकवालालाई कृयाखचव र िततपूततव रकम र अंग भंग भएको 
भए सो हनु े व्यशक्तलाई घा खचवको रकम उपदर्ा (१) बमोशजम 
मन्त्रालयले तोकेको अतधकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा 
व्यवस्थापकबाट भराई ददन ुपछव ।  

(३) उपदर्ा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक चालकले यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम वा जारी गरेको आदेश बशखवलाप हनुेगरी 
सवारी चलाई दघुवटना हनु गई कुनै व्यशक्तलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो 
व्यशक्तलाई तत्काल औषतध खचव बापत मन्त्रालयले तोकेको अतधकारीले 
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चोटपटकको शस्थतत अनसुार चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट 
पचास हजार रुपैयाँ सम्म ददलाई ददन सक्नेछ । त्यस्तो चोट पटक 
लाग्ने व्यशक्तले पतछ बढी रकम िततपूततव पाउने भएमा त्यसरी औषतध 
खचव बापत ददएको रकम कट्टी गरी बाँकी पाउने रकम मात्र ददइनेछ ।  

(४) यस दर्ामा मातथ जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यस 
दर्ा बमोशजम भराइने घा खचव, कृया खचव र िततपूततवको कूल रकमको 
दश प्रततशत भन्दा बढी रकम साववजतनक यातायातको चालकबाट भराइन े
छैन ।  

(५) उपदर्ा (४) बमोशजम बझुाउन ु पने िततपूततव रकम 
चालकले नबझुाएमा प्रचतलत कानून बमोशजम तनजको जायजेथाबाट असलु 
उपर गररनेछ ।  

(६) यस दर्ामा लेशखए बमोशजम बीमा कम्पनीले व्यहोनुव पने 
िततपूततव वापतको बीमा रकम यथाशीघ्र भराई ददनपुनेछ ।  

९८.  यातायात तनरीिक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गनव सक्न:े (१) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन देहायको कसरु पवहलोपटक 
गनेलाई तीन हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक गनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ र 
तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटक गनेलाई सात हजार रुपैयाँ यातायात 
तनरीिक वा घटीमा सहायक प्रहरी तनरीिक दजावसम्मको अतधकृतले 
तत्काल जररवाना गनव सक्नछेाः-  

(क)  असरुशित वा तडरे्शक्टभ सवारी साधन चलाएमा,   

(ख)  तोवकएको गतत भन्दा वढी गततमा सवारी चलाएमा,   

(ग)  अरुलाई हानी पगु्नेगरी लापरवाहीले सवारी चलाएमा,   

(घ)  ओभरटेक गनव नहनु ेठाउँमा वा असरुशित ठाउँमा ओभरटेक 
गरेमा,  

(ङ)  मूल सडक, जक्सन आउँदा नरोकी गाडी चलाएमा,  



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क ३८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०6।०1 

 

(च)  पैदल यात्री सडक पार गरेको अवस्थामा गाडी नरोकी 
चलाएमा,  

(छ)  लेन अनसुार गाडी नचलाएमा वा तसग्नल नददइ लेन 
पररवतवन गरेमा,  

(ज)  सेन्टरको डबल लाइन क्रसगरी गाडी चलाएमा,  

(झ)  रु्टपाथमा सवारी चलाएमा,  

(ञ)  जक्सनमा ट्रावर्क तसग्नल पालना नगरेमा,  

(ट)  राततमा बिी नबाली गाडी चलाएमा,  

(ठ)  साववजतनक सवारीमा यात्रीलाई खतरा हनुेगरी सामान ढुवानी 
गरेमा,  

(ड)  एकतर्ी सडकमा ववपरीत ददशामा गाडी चलाएमा,  

(ढ)  स्वीकृत भन्दा बढी यात्री एवम सामान ढुवानी गरेमा,   

(ण)  प्रशशिण अवतधमा अको ब्यशक्त साथमा राशख मोटरसाइकल 
चलाएमा,  

(त)  स्वीकृत भन्दा बढी यात्री राखी मोटरसाइकल चलाएमा,  

(थ)  तसट बेल्ट वा हेलमेट नलगाई सवारी चलाएमा,  

(द)  ट्रावर्क प्रहरीको इसारा उल्लंघन गरेमा,  

(ध)  ट्रावर्क प्रहरीले रोक्न ुभन्दा नमानी सवारी चलाएमा,  

(न)  तोवकएको तबसौनी भन्दा र्रक ठाउँमा रोकी यात्री ओरालेमा 
वा चढाएमा,  

(प)  रोड परतमट देखाउन नसकेमा,   

(र्)  यात्रीलाई वटकट नददएमा,  

(ब)  चतलरहेको सवारीमा यात्री चढाउने वा ओराल्ने काम गरेमा,  

(भ)  दघुवटना पतछ पालना गनुवपने कतवव्य पालना नगरेमा, 
(म)  दघुवटना पतछ प्रहरीमा आवश्यक कागजात सवहत ररपोटव 

नगरेमा,  
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(य)  पावकव ङ तनषधे भएको ठाउँमा पावकव ङ गरेको वा अरु 
गाडीलाई आवागमनमा बाधा पगु्ने गरी पावकव ङ गरेमा,  

(र)  गाडी धनीको अनमुतत तबना गाडी चलाएमा,  

(ल)  लाइसेन्स नभइ गाडी चलाएमा,  

(व)  स्वीकृत उमेर भन्दा कम वा बढीकाले गाडी चलाएमा,   

(श)  लाइसेन्स तनलम्बन भएको बेलामा गाडी चलाएमा,    

(ष)  अवतध सवहतको तेस्रो पि बीमा नगराई सवारी चलाएमा, 
(स)  मागेको आवश्यक कागजात पेश नगरेमा,   

(ह)  ट्याक्सीले तमटरमा देखाईएको भन्दा बढी भाडा तलएमा वा 
तमटरमा जान नमानमेा,  

(ि)  साववजतनक स्थानमा मातनस वा सवारीको आवागमनमा बाधा 
पनेगरी मालसमान वा सवारी राखेमा,  

(त्र)  सडकमा पाल्त ुचौपाया छाडेमा,  

(ज्ञ)  आरू्ले प्राप्त गरेको सवारी चालक अनमुततपत्र अरुलाई 
प्रयोग गनव ददएमा, 

(क१) भाडादर सवारीमा टाँस नगरेमा, 
(क२) यात्र ुसूची तयार नगरेमा, 
(क३)सवारी चालक अनमुततपत्र प्राप्त नगरेको व्यशक्तलाइ आफ्नो 

सवारी चलाउन ददएमा, 
(क ४) तनषधे गरेको मागवमा तनषेतधत सवारी चलाएमा, 
(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 

देहायको कसरु पवहलो पटक गनेलाई पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रो पटक 
गनेलाई एक हजार रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटक गनेलाई 
एक हजार पाँच सय रुपैयाँ यातायात तनररिक वा घटीमा सहायक प्रहरी 
तनरीिक दजावसम्मको अतधकृतले तत्काल जररवाना गनव सक्नेछ । 
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(क) यात्रलेु जेब्रा क्रतसंग, ओबरहेड ब्रीज र अन्डरिाउन क्रतसंग भएको 
ठाउँबाट मागव नकाटेर अन्य ठाउँबाट मागव काटेमा,  

(ख)  यात्रलेु ट्रावर्क तसग्नल एवम ट्रावर्क इसारा नमानी सडकमा 
मोबाइल र्ोन प्रयोग गरी वा लागूपदाथव सेवन गरी वहँडेमा,  

(ग)  सवारी साधनबाट सडकमा र्ोहर र्ालेमा,  
(घ) चतलरहेको गाडीमा झशुन्डने यात्री तथा गाडी समातेर साइकल 

चलाएमा, 
(३) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम जररवाना गदाव नगदी रतसद 

ददने र जररवाना बापत असलु भएको रकम सम्वशन्धत यातायात तनरीिक 
वा प्रहरीले यथाशशघ्र कायावलय वा बैँकको राजश्व खातामा दाशखला गरी 
सोको जानकारी कायावलय प्रमखुलाई गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदर्ा (१) र (२) बमोशजम यातायात तनरीिक वा 
प्रहरीले गरेको जररबानाको रकम तत्काल बझुाउन नसक्नलेाई चौबीस 
घण्टातभत्र त्यस्तो रकम सम्बशन्धत ट्रावर्क प्रहरी कायावलय वा कायावलय 
प्रमखु समि बझुाउन पजुी ददनेछ ।  

(५) उपदर्ा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कसैले उपदर्ा (१) र (२) मा उल्लेशखत कसूर गदावको बखत 
तनजलाई सजाय गनव तत्काल घटनास्थलमा घटीमा सहायक प्रहरी 
तनरीिक दजावसम्मको अतधकृत नभएमा पतन घटनास्थलमा रहेको कुनै 
पतन प्रहरी जवानले त्यस्तो कसूर गनेलाई तनजले गरेको कसूर खलुाई सो 
बापत तनजलाई हनुे जररबानाको रकम चौबीस घण्टातभत्र सम्बशन्धत प्रहरी 
कायावलयमा बझुाउन पूजी ददनेछ ।  

(६) उपदर्ा (३) वा (४) बमोशजमको पजुी ददँदा त्यस्तो 
पजुीको नक्कल प्रततमा सो पजुी बझु्नेको सही समेत गराउन ुपछव ।  

(७) उपदर्ा (३) वा (४) मा लेशखएको समयसम्म पतन 
कायावलय प्रमखु वा सम्बशन्धत प्रहरी कायावलय समि त्यस्तो जररबानाको 
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रकम नबझुाउनलेाई कायावलय प्रमखुले तीन हजार रुपैयाँसम्म जररबाना 
गरी त्यस्तो व्यशक्त चालक भए चालक अनमुततपत्र र सवारी धनी वा 
व्यवस्थापक भए सवारीको मागव इजाजतपत्र वा तनजहरुले यातायात सेवा 
सञ्चालन गनव प्राप्त इजाजत पत्र एक मवहनासम्मको लातग तनलम्बन गनव 
सक्नेछ ।  

(८) उपदर्ा (७) बमोशजम तनलम्बन गररएको अवतधसम्म पतन 
जररबाना नबझुाएमा कायावलय प्रमखुले त्यस्तो चालक अनमुततपत्र, मागव 
इजाजतपत्र वा यातायात सेवा सञ्चालन गनव प्राप्त इजाजत पत्र खारेज गनव 
सक्नेछ ।   

 

 

पररच्छेद– १० 
सवारी साधन कर तथा तललामसम्बन्धी व्यवस्था 

९९.  कर बझुाउन ु पने: (१) प्रत्येक आतथवक बषवका लातग तोवकए बमोशजम 
सवारी साधन कर बझुाउन ुपनेछ।  

(२) करदाताले आफ्नो नाममा दताव भएको सवारी साधनमा 
लाग्ने कर प्रत्येक आतथवक वषवको चैत्र मसान्तसम्म बझुाइव सक्न ुपनेछ। 

(३) दर्ा ३ बमोशजम नया ँदताव गररने सवारी साधनको हकमा 
त्यस्तो सवारी साधन दताव गराउन ु अगावै तबदेशबाट आयात भएको 
हकमा जनु तमततमा भन्सार ततरी छुटाएको छ सोही तमततदेशख र नेपालमा 
उत्पाददतको हकमा संचालन योग्य भनी प्रमाणीत गरेको तमतत देखीको 
दामासाहीले लाग्ने कर बझुाउन ुपनेछ ।                                                     

१००.  दताव नववकरण वा नामसारी गनवु  ुअगावै कर ततनुवपने : सवारी साधनको 
दताव, दताव प्रमाणपत्रको नववकरण वा सवारी नामसारी गदाव चालू आतथवक 
बषवसम्मको कर समेत चकु्ता गनुवपनेछ ।  
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१०१. दताव गने अतधकारीले कर ततरेको प्रमाण हेनुवपने : सवारी साधनको नया ँ
दताव गने, दताव नववकरण गने वा नामसारी गने अतधकारीले सो गनुवभन्दा 
अगावै कर ततरेको प्रमाण जाचँबझु गनुव पनेछ।  

१०२. जररवाना गनव सक्न े : दर्ा ९९ बमोशजमको म्यादतभत्र कर रकम 
नवझुाएमा कायावलय प्रमखुले देहाय बमोशजम जररवाना गनेछ:- 
(क) सो आतथवक बषवको अन्त्यसम्मलाई कर रकमको बीस प्रततशतका 

दरले, 
(ख)  खण्ड (क) वमोशजमको म्याद नाघी सवारी कर वझुाउन आएमा 

प्रत्येक बषवको तोवकएको करमा करको अततररक्त सो म्याद नाघेको 
एक वषवसम्म चालीस प्रततशत, दईु वषवसम्म साठी प्रततशत, तीन 
वषवसम्म असी प्रततशत, चार वषवसम्म सय प्रततशत र पाँच वषवसम्म 
एक सय बीस प्रततशत थप जररवाना सवहत कर ततनुवपनेछ । 

(ग)  खण्ड (ख) वमोशजमको अवतधसम्म कर नवझुाएमा उक्त सवारीको 
दताव स्वत: खारेज हनुेछ । 

१०३. तललाम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोशजम लाग्न े दस्तरु र 
जररवानाको रकम दर्ा १०२ को उपदर्ा (१) बमोशजम तोवकएको 
म्यादतभत्र नवझुाएमा कायावलयको लगतमा सो सवारी साधनलाई रोक्का 
गरी उक्त सवारी साधन तोवकए अनसुार तललाम तबक्री गरी सो रकम 
असलु उपर गररनेछ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम तललाम तबक्री गदाव पतन सबै रकम 
असलु उपर हनु नसकेमा बाँकी रकम प्रदेश सरकारले तोकेको अतधकारी 
वा कायावलयबाट प्रचतलत प्रदेश कानून बमोशजम त्यस्तो सवारी धनीवाट 
सरकारी वाँकी सरह असलु उपर गररनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) बमोशजम कारवाही गरी असूल गदाव असूल 
गनुवपने रकमभन्दा बढी रकम असलु हनु आएमा बढी भएजतत रकम 
धरौटीमा आम्दानी बाँतधनेछ र यस्तो धरौटी रकम धरौटीमा रहेको एक 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क ३८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०6।०1 

 

वषवतभत्र सम्बशन्धत सवारी धनीले भकु्तानी तलन सक्नछे। सो म्यादतभत्र 
भकु्तानी तलन नआएमा त्यस्तो धरौटी रकम प्रदेश सरकारको कोषमा 
आम्दानी बांतधनेछ ।  

(४) यसरी तललाम गदाव सो बापत लाग्ने ववज्ञापन खचव सवारी 
धनीबाटै असूलउपर गररनेछ। 

 
पररच्छेद-११ 

ववववध 

१०४.  अतधकार समु्पन सक्न:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन प्रदेश सरकारले आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोशजमका 
अतधकारहरू प्रयोग गनव पाउने गरी कुनै अतधकारी वा तनकायलाई समु्पन 
सक्नेछ ।  

१०५.  प्रातधकरण गठन गनव सक्न:े प्रदेश सरकारले साववजतनक सवारी संचालन 
एवम व्यवस्थापनका लातग प्रातधकरण गठन गनव सक्नछे । 

१०६. सवारी धनी वा व्यवस्थापकले ततनुव पने: कुनै चालकले लापरवाही गरी वा 
बदतनयतपूववक यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवतको तनयम वा आदेशको 
उल्लङ्घन गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा यस ऐन बमोशजम त्यस्तो 
चालकले ततनुवपने जररबाना, घा खचव, कृया खचव वा िततपूततवको रकम 
सम्बशन्धत सवारी धनी वा व्यवस्थापकले ततनुवपनेछ ।  

१०७. चक्र प्रणालीबाट यातायात सेवा संचालन गनव नपाइन:े(१) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्वच्छ प्रततस्पधावत्मक ढंगबाट 
यातायात व्यवसायको ववकास गनवको लातग साववजतनक सवारीलाई चक्र 
प्रणाली अन्तगवत यातायात सेवा सञ्चालन गने गरी इजाजतपत्र प्रदान 
गररने छैन । 
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(२) यस ऐन बमोशजम यातायात सेवा संचालन गने इजाजत प्राप्त 
कम्पनीले चक्र प्रणाली अन्तगवत यातायात सेवा संचालन गरेको पाइएमा 
तत्काल त्यस्तो कम्पनीको पशञ् जकरण तनदेशनालयले खारेज गनव 
सक्नेछ। 

१०८. पररचालक अनमुततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: पररचालक अनमुततपत्र सम्बन्धी 
व्यवस्था र मापदण्ड तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१०९.  तनदेशन ददन सक्न:े तनदेशनालय वा कायावलय प्रमखुले यातायात 
व्यवसायीहरुलाई यातायात व्यवसाय प्रभावकारी बनाउन तथा यातायात 
सेवा सरल तथा सलुभ बनाउन आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ।यसरी 
ददइएको तनदेशनको पालना गनुव यातायात व्यवसायीको कतवव्य हनुेछ ।  

११०.  अतधकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोशजम मन्त्रालय, तनदेशनालय वा 
कायावलय प्रमखुले आरू्लाई प्राप्त अतधकारहरुमध्ये आवश्यकतानसुार कुनै 
वा सबै अतधकार कुनै सतमतत, अतधकारी, यातायात तनरीिक वा प्रहरीलाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

१११. पनुरावेदन: (१) यस ऐन बमोशजम कायावलय प्रमखु, प्रहरी वा यातायात 
तनरीिकले गरेको तनणवय वा सजायको आदेश उपर तनदेशनालय समि 
पनुरावेदन लाग्नेछ ।  

(२) यस ऐन बमोशजम तनदेशनालयले गरेको तनणवय वा आदेश 
उपर उच्च अदालत समि पनुरावेदन लाग्नेछ ।  

११२. उजरु गने हदम्याद र पनुरावेदन गने म्याद:(१) यस ऐन अन्तगवतका 
कसरुको हकमा कसूर भएको तमततले तीस ददनतभत्र उजरु गनुव पनेछ।  

(२) यस ऐन अन्तरगतका कसूरका सम्बन्धमा तनणवय वा 
आदेशको सूचना पाएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र पनुरावेदन ददन ुपनेछ ।   

११३. सहयोग परु् याउन ुपने : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम वा 
जारी गररएको कुनै आदेश कायावन्वयन गने सन्दभवमा कायावलय प्रमखुले 
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वा यातायात तनरीिकले कुनै वकतसमको सहयोग मागेमा तनजहरुलाई 
त्यस्तो सहयोग परु् याउन ेकतवव्य प्रहरी लगायत सम्बशन्धत सबैको हनुेछ।  

११४.  अन्य सवारी साधनको चालकले यस ऐनको पालन गनुवपने: यस ऐन 
बमोशजम दताव गनव नपने सवारी साधन वा कुनै सवारी साधन चलाउन 
यस ऐन बमोशजम चालक अनमुततपत्र तलन नपने रहेछ भने त्यस्तो सवारी 
चलाउँदा चालकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम वा जारी 
गररएको आदेशद्वारा तनधावररत ट्रावर्क सङे्कत पालना गनुवपछव ।  

११५. नपेाल सरकार वादी हनु:े (१) दर्ा ९४ को उपदर्ा (४), दर्ा ९५ र 
९६ अन्तरगतको मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनुेछ र सो मदु्दा मलुकुी 
र्ौजदारी कायवववतध (संवहता) ऐन, २०७४ को अनसूुची-१ मा परेको 
मातननेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) मा लेशखए देशख बाहेक यो ऐन अन्तगवतको 
अन्य मदु्दा प्रदेश सरकारवादी हनुेछ। 

११६. तनयम बनाउन े अतधकार : यस ऐनको उद्देश्य पूततवको लातग प्रदेश 
सरकारले आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।  

११७. तनदेशशका, कायवववतध तथा मापदण्ड बनाउन ेअतधकार: (१) यो ऐन तथा 
यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावलीको अतधनमा रही प्रदेश सरकारको 
यातायात हेने मन्त्रालयले आवश्यक तनदेशशका वा कायवववतध बनाई लागू 
गनव सक्नेछ ।  

  (२) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनकेो तनयमावलीको 
अतधनमा रही तनदेशनालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गनव 
सक्नेछ।  

११८. असल तनयतले गरेको कामको बचाउ: कायावलय प्रमखु वा तनजले 
अतधकार प्रत्यायोजन गरेको तनकाय, सतमतत, अतधकारी, यातायात तनरीिक, 

प्रहरी कमवचारी वा सम्वशन्धत कुनै कमवचारीले यस ऐन बमोशजम आफ्नो 
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कतवब्य पालना गदाव असल तनयतले गरेको काम कारवाहीमा तनज 
व्यशक्तगत रुपमा जवार्देही हनुेछैन । 

११९.  बाधा अड्काउ रु्काउ: यस ऐनको कायावन्वयन गदाव कुनै बाधा अड्काउ 
परेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरी आदेश जारी 
गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नछे। 

१२०.  बचाउ : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तगवत भए गरेका 
काम कारवाही यो ऐन बमोशजम भएको मातननछे । 
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