सवायी चारक अनुभतिऩत्रको तरखिि िथा
प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर (छनोट िथा सञ्चारन)
कामयववतध, 2078

फागभिी प्रदे श सयकाय

आन्िरयक भातभरा िथा कानून भन्त्रारम
हेटौँडा, नेऩार

सवायी चारक अनुभतिऩत्रको तरखिि िथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर
(छनोट िथा सञ्चारन) कामयववतध, 2078
प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाखशि तभति
प्रस्िावना्

प्रदे श

कामायरमहरुफाट

सयकाय

तरइने

सवायी
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अन्िगयि

चारक

यहेका

मािामाि

अनुभतिऩत्रको

व्मवस्था

तरखिि

िथा

प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर छनोट िथा सञ्चारनभा एकरुऩिा कामभ गदै
ऩयीऺा

प्रणारीराई

नवीनिभ

प्रववतधसॉग

आवद्धिा

गयी

गुणस्ियीम,

प्रतिस्ऩधॉ, व्मवखस्थि, भमायददि, य सेवाग्राहीभैत्री फनाउन आवश्मक बएकोरे

प्रदे श सुशासन ऐन, २०७७ को दपा ४६ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी
फागभिी प्रदे श सयकायरे मो कामयववतध फनाएको छ ।
१.

सॊ खऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववतधको नाभ “सवायी चारक
अनुभतिऩत्रको तरखिि िथा प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर (छनोट िथा
सञ्चारन) कामयववतध, 2078”यहेको छ।

(२) मो कामयववतध प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको

२.

तभतिफाट रागु हुनेछ।

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववतधभा,-

(क) “ऐन” बन्नारे प्रदे श सवायी िथा मािामाि व्मवस्था ऐन,
२०७५ सम्झनु ऩछय।

(ि) “कभयचायी” बन्नारे सवायी चारक अनुभतिऩत्र सम्फन्धी
कामयभा िवटने सयकायी कभयचायी सम्झनु ऩछय।

(ग) “कामायरम” बन्नारे भन्त्रारम अन्िगयि यहेको सवायी
चारक

अनुभतिऩत्र

प्रदान

गने

मािामाि

व्मवस्था

कामायरम िथा मािामाि व्मवस्था सेवा कामायरम सम्झनु
ऩछय।
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(घ) “चारक अनुभतिऩत्र” बन्नारे ऐन फभोखजभ प्रदान गरयने
सवायी चारक अनुभतिऩत्र सम्झनु ऩछय।

(ङ) "ऩयीऺण सहजकिाय” बन्नारे ऩयीऺा सञ्चारनका रममभभा

ऩयीऺा स्थरभा अनुत्तीणय बएका ऩयीऺाथॉरे चराएको
सवायी

साधन

ऩावकयङ्ग

स्थरसम्भ

ल्माउनको

रातग

सेवाप्रदामकफाट व्मवस्था गरयएको कभयचायीराई सम्झनु
ऩछय।

(च) “ऩयीऺा” बन्नारे सवायी चारक अनुभतिऩत्रको रातग

तरइने तरखिि, प्रमोगात्भक य भौखिक ऩयीऺा सम्झनु
ऩछय।

(छ) “प्रदे श” बन्नारे फागभिी प्रदे श सम्झनु ऩछय ।
(ज) “भन्त्रारम”

बन्नारे

प्रदे शको

मािामाि भन्त्रारम सम्झनु ऩछय।

श्रभ,

योजगाय

िथा

(झ) “सेवा प्रदामक” बन्नारे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर य
ऩयीऺाका

रातग

आवश्मक

सवायी

साधन

उऩरब्ध

गयाउने प्रचतरि कानून फभोखजभ दिाय बएको व्मखि,
कम्ऩनी, सॊ स्था, पभय राई सम्झनु ऩछय।

(ञ) “स्वचातरि

प्रणारी”

बन्नारे

नवीनिभ

प्रववतधहरू

तसतसवटतब, जीवऩएस िथा सेन्सयमुि उऩकयणहरुको
प्रमोग गयी सोही उऩकयण भापयि प्रमोगात्भक ऩयीऺाको
अनुगभन िथा तनयीऺण गने सॊ मन्त्रराई सम्झनु ऩछय।

३.

अतिरयि

प्रमोगात्भक

ऩयीऺा

यहेको

प्रमोगात्भक

कानूनको प्रतिकूर नहुने गयी
सञ्चारनभा

स्थरको

छनोट:

(1) प्रचतरि

आवश्मकिाका आधायभा हार
ऩयीऺा

स्थरका

अतिरयि

कामायरमरे थऩ प्रमोगात्भक ऩयीऺास्थर छनोट गनय सक्नेछ।
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(2) भन्त्रारमरे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरभा स्वचातरि

प्रणारी रागू गनय प्रोत्सावहि गनेछ। मसको सम्बाव्मिा सम्फन्धभा

मािामाि ववऻ य सूचना प्रववतध ववऻ सखम्भतरि कामयटोरीफाट
अध्ममन

गयाई

प्राप्त

प्रतिवेदनका

आधायभा

कामायन्वमनभा ल्माउन सक्नेछ ।
४.

५.

नभुना

रुऩभा

सूचना प्रकाशन: कामायरमरे दपा ३ फभोखजभ अतिरयि ऩयीऺा
स्थर

छनोटका

रातग

ऩन्र

ददनको

सावयजतनक

सूचना

यावष्डमस्ियको दै तनक ऩतत्रकाभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ।

भूल्माङ्कन आधाय एवॊ छनोट: (1) कामायरमरे दपा ४ फभोखजभको
सूचना प्रकाशन गने प्रमोजनको रातग मस कामयववतधभा उल्रेि गये

दे खि फाहेक प्राववतधक प्रस्िावको रातग आवश्मक ऩने अन्म
सियहरू

कामायरमरे

सावयजतनक

िरयद

ऐन,

तनमभावरी अनुरूऩ हुने गयी तनधाययण गनय सक्नेछ।
(2)

प्रस्िावकरे

उऩदपा

प्राववतधक

(1)

प्रस्िाव

फभोखजभको
य

आतथयक

तसरवन्दी गयी कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
(3)

प्राववतधक

प्रस्िावको

प्रस्िावकहरुको आतथयक प्रस्िाव िोतरने छ।

2063

प्रस्िाव

प्रस्िाव

भूल्माङ्कनभा

ऩेश

िथा

गदाय

छु टाछु टै

सपर

(4) आतथयक प्रस्िाव ऩेश गदाय प्रस्िावकरे सवायी साधन

य ऩयीऺा स्थर प्रमोग फाऩि तरने प्रति सेवाग्राही शुल्क अनुसूची

भा नफढ्ने गयी एकभुष्ठ रुऩभा घटाघटभा कफोर गयी अङ्क य
अऺयभा िुराउनु ऩनेछ।
(५)

उऩदपा

(४)

फभोखजभको

आतथयक

प्रस्िावको

भूल्माङ्कन गयी छनोट गदाय सफैबन्दा कभ यकभ कफोर गने
प्रस्िाव छनोट गनुय ऩनेछ।
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(६)

मस

प्रदे शतबत्र

कुनै

एक

कामायरमको

ऩयीऺा

सञ्चारनको स्वीकृति ऩाइसकेका सेवा प्रदामकरे अको कामायरमको

ऩयीऺा सञ्चारनका रातग सोही स्थान य सोही सवायी साधन प्रमोग
हुने गयी प्रस्िाव ऩेश गनय ऩाउने छै न।

(७) सेवा प्रदामकरे प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर उऩरव्ध

गयाउदा तरखिि ऩयीऺाका रातग तसतसवटतब सवहिको कम्िीभा एक

ऩटकभा एक सम जना ऩयीऺाथॉ ऺभिाको ऩयीऺा हर उऩरव्ध
गयाउनु ऩनेछ।
(८)

प्रमोगात्भक

ऩयीऺा

स्थरभा

आवश्मक

बौतिक

ऩूवायधाय य ऩयीऺण सहजकिायको व्मवस्था सेवा प्रदामक आपैँरे
गनुय ऩनेछ।

(९) ऩयीऺा स्थरभा कम्िीभा भूल्मसूची सवहिको चभेना

गृह, िानेऩानी, ऩमायप्त अऩाङ्गभैत्री िथा रै वङ्गकिाभैत्री शौचारम,

अग्नी तनमन्त्रक सॊ मन्त्र, प्राथतभक स्वास््म साभग्री, सेवाग्राही
प्रतिऺारम, ऩावकयङ्ग य उत्तीणय बएका ऩयीऺाथॉहरुराई सडक

सुयऺासॉग सम्फखन्धि सचेिना अतबवृवद्ध कऺा सञ्चारन कऺको
व्मवस्था हुन ु ऩनेछ।
(१०)

सेवा

प्रदामकरे

प्रस्िाव

कागजाि साथै यािी ऩेश गनुय ऩनेछ:-

ऩेश

गदाय

दे हामको

(क) पभय/कम्ऩनी/सॊ स्था दिाय अद्यावतधक प्रभाणऩत्र,
(ि) ऩतछल्रो आ.व. को कय च ुिा,
(ग) तनधायरयि

सवायीको

अनुभतिऩत्र,

रातग

ऩयीऺण

स्थरको

(घ) पौजदायी अतबमोग ऩुष्टी नबएको व्महोयाको
स्वघोषणाऩत्र,

(ङ) कामायरमरे िोकेका अन्म शिय ।
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६.

ऩयीऺा स्थरभा प्रमोग हुने सवायी साधनको भाऩदण्ड: प्रमोगात्भक

ऩयीऺा स्थरभा प्रमोग हुने सवायी साधनहरु दे हाम फभोखजभ हुन ु
ऩनेछ:-

(क) तभनी फस, तभनी ट्रक, फस, ट्रक, रहयी, य हेबी

इक्मुऩभेन्ट फाहेकको हकभा साि वषय बन्दा ऩुयाना

सवायीसाधनहरु प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा प्रमोग गनय ऩाइने
छै न।

(ि) भोटयसाइकर,

स्कुटय

फभोखजभको हुन ु ऩनेछ:-

वा

भोऩेडको

हकभा

दे हाम

(1) ऩेट्रोरफाट चल्ने,

(2) इखन्जनको ववस्थाऩन आमिन कम्िीभा 95
सी.सी. बएको,

(3) व्हीर वेस कम्िीभा 1200 तभ.तभ.बएको,

(4) भोटयसाइकरको हकभा म्मानुअर ट्रान्सतभसन
प्रणारी बएको,

(5) सवायीभा Hill Hold, Hill Assist वा सभान
प्रकृतिको प्रणारी जडान नबएको,

(6) सवायी दिाय प्रभाण ऩत्र अद्यावतधक बएको,

(7) फहार अवतध फाॉकी यहेको िेस्रो ऩऺ फीभा
बएको।

(ग) सवायी साधन काय, खजऩ वा भ्मान तनम्नानुसायको हुन ु
ऩनेछ।

(1) ऩेट्रोर, तडजेर वा ग्माॉसफाट चल्ने,

(2) इखन्जनको ववस्थाऩन आमिन कम्िीभा 750
सी.सी. बएको,

(3) व्हीर वेस कम्िीभा 2300 तभ.तभ. बएको,
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(4) रम्फाई, चौडाई य उचाई कम्िीभा रममभश्
3300

तभ.तभ.,1450

तभ.तभ. बएको,

तभ.तभ.

य

1450

(5) म्मानुअर ट्रान्सतभसन प्रणारी बएको,

(6) सवायीभा Hill Hold, Hill Assist वा सभान
प्रकृतिको प्रणारी जडान नबएको,

(7) सवायी दिाय प्रभाण ऩत्र अद्यावतधक बएको,

(8) फहार अवतध फाॉकी यहेको िेस्रो ऩऺ फीभा
बएको।

७.

सेवा प्रदामकको खजम्भेवायी हुन:े मस कामयववतध फभोखजभ छनोट
बई सम्झौिा हुने सेवा प्रदामकरे मस कामयववतधको अन्म दपाभा

उल्रेि गये कोभा फाहेक दे हाम फभोखजभको खजम्भेवायी ऩुया गनुय
तनजको कियव्म हुनछ
े :-

(क) सवायी साधनको हकभा जुन वगयको रातग प्रमोगात्भक

ऩयीऺा सञ्चारन गनुऩ
य ने हो सोही वगयको सवायी साधन
सेवा प्रदामकरे उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(ि) अऩाङ्गिा बएका ऩयीऺाथॉहरुका हकभा कामायरमसॉग

आवश्मक सभन्वम गयी अऩाङ्गभैत्री सवायी साधन (दुई
ऩाङ्गग्रे सवायीका हकभा) उऩरव्ध गयाउनु ऩने।

(ग) ट्रामर सेन्टयभा िोवकएको ऩयीऺा सभम कम्िीभा १

घण्टा अखघ ऩतछ कुनै ऩतन सवायी साधन प्रमोग गनय
नददने।

(घ) सेवाप्रदामरे ट्रामर सेन्टयभा प्रवेश गनुय ऩूव य िोवकएको

शुल्क उल्रेि बएको कय फीजक सेवाग्राहीराई ददनु
ऩने।
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(ङ) कामायरमसॉग सम्झौिा बई रागु बएको भूल्म सूची
८.

सफैरे दे ख्ने स्थरभा याख्नु ऩने ।

भूल्माङ्कन सतभति: (1) प्राववतधक प्रस्िावभा ऩेश बए फभोखजभको
भाऩदण्डको भूल्माङ्कन गनयका रातग कामायरमरे सावयजतनक िरयद

तनमभावरी, २०६४ को तनमभ १४७ फभोखजभको एक भूल्माङ्कन
सतभति गठन गनुय ऩनेछ।

(2) भूल्माङ्कन सतभतिरे प्राववतधक प्रस्िाव भूल्माङ्कन गयी

प्राववतधक भूल्माङ्कनभा सपर बएका य कभ फोरकफोर गने
प्रस्िावराई छनोटका रातग तसपारयस गनुय ऩनेछ।
९.

सम्झौिाको

अवतध

य

नवीकयण:

(1)

प्रमोगात्भक

ऩयीऺा

सञ्चारनभा प्रमोग हुने ऩयीऺा स्थर य सवायी साधनको सम्झौिा

अवतध अतधकिभ ऩाॉच वषयको हुनेछ। मसयी सम्झौिा बएका सेवा
प्रदामकको

ऩयीऺण

अवतध

िीन

भवहनाको

हुनेछ।

सम्झौिा

अवतधबय सेवा प्रदामकको सेवा सन्िोषजनक बएभा कामायरमरे
अतधकिभ एक अवतध थऩ गनय सक्नेछ।

(2) मस कामयववतधभा जुनसुकै कुया उल्रे ि बए िाऩतन

प्रदे श सयकायको आफ्नै प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थर उऩरव्ध बएको

अवस्थाभा सेवा प्रदामक य कामायरम वीचको सम्झौिा नवीकयण
वा म्माद थऩ गरयने छै न।
फभोखजभ
१०.

(3)

सम्झौिा

पौजदायी

बएको

अतबमोगभा

जुनसुकै

कसुयदाय

सेवाप्रदामक
ठहरयएको

प्रस्िावकसॉग बएको सम्झौिा स्वि् यद हुनछ
े ।

कानून

ऩाइएभा

प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरको दूयी य सभम: सम्फखन्धि कामायरम य
प्रमोगात्भक

ऩयीऺास्थर

तफचको

दुयी

य

सभमका

कामायरमरे सूचना प्रकाशन गदाय िोके फभोखजभ हुनछ
े ।
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सन्दबयभा

११.

भाऩदण्ड सॊशोधन िथा ऩरयभाजयन् नेऩार सयकाय वा प्रदे श
सयकायफाट प्रमोगात्भक ऩयीऺा सम्वन्धी भाऩदण्ड सॊ शोधन िथा
ऩरयभाजयन बएभा सेवा प्रदामकरे एक भवहनातबत्रभा सो ऩरयभाखजयि
भाऩदण्ड अनुसायको प्रमोगात्भक ऩयीऺास्थर फनाउनु ऩनेछ।

१२.

सिय उरङ्गघन बएभा सम्झौिा यद हुन्े (1) मस कामयववतधभा

रे खिएका सेवा प्रदामकको रातग उल्रेि बएका ववषम स्वि:
सियका रुऩभा रागु हुनेछ। मस्िो शिय दपा ४ फभोखजभको सूचना

प्रकाशन गदाय य सम्झौिा गदाय सम्झौिा ऩत्रभा उल्रेि गनुय
ऩनेछ ।

(2) कामायरम य सेवाप्रदामक फीच बएको सम्झौिाका

शियहरू सेवाप्रदामकरे ऩवहरो ऩटक उरङ्गघन गये भा तरखिि
रुऩभा सचेि गयाउने य ऩुन: अको ऩटक उरङ्गघन गये भा
कामायरमरे त्मस्िो सम्झौिा यद गनय सक्नेछ।
१३.

अन्म व्मवस्था् मस कामयववतधभा उल्रेि नबएका ववषमभा प्रदे श
सवायी िथा मािामाि व्मवस्था ऐन, 2075 य “सवायी चारक
प्रखशऺण केन्र सञ्चारन तनदे खशका, 2074” फभोखजभ हुनेछ।
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अनुसूची

(दपा ५ को उऩदपा (4) सॉग सम्फखन्धि)

सवायी चारक अनुभति ऩत्रको प्रमोगात्भक ऩयीऺा स्थरको रातग प्रति
सेवाग्राही तरने शुल्कको रातग प्रस्िाव गनय ऩाउने अतधकिभ सीभा

रमम.स.

सवायी वववयण

औषि (भ्माट सवहि)
रु.

१.

भोटयसाइकर/स्कुटय/भोऩेड

238।62

२.

काय/खजऩ/डेतरबयी भ्मान

409।60

३.

टे म्ऩो/अटोरयक्सा

401।50

४.

तभनीफस/तभनी ट्रक

562।00

५.

फस/ट्रक/रहयी

562।00

६.

ट्रमाक्टय

550।00

नोट: हेबी इक्मुऩभेन्ट सवायी साधनको प्रमोगात्भक ऩयीऺाभा प्रति

सेवाग्राही तरइने शुल्कको ववषमभा कामायरमरे सूचना प्रकाशन गनुय ऩूव य
तनणयम गनुय ऩनेछ ।
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