
1 

नपेाल सरकार 
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायि मन्त्रालय 

यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 

मीनभर्न, काठमाडौँ  
 

सूचनाको हक सम्बनधी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम सार्ाितनक गररएको आतथाक र्र्ा 
२०७७/७८ को पतिल्लो ३ मवहना (बैशाख, िेठ र असार) को वर्र्रण 

 

१. वर्भागको पररचय 

यािायाि यािायाि व्यर्स्था वर्भागको स्थापना वर्.सं. २०४१ सालमा भएको हो। सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था 
ऐन, २०४९ र सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था तनयमार्ली, २०५४ को नीतिगि व्यर्स्था बमोजिम यारीहरूको 
आर्ागमन र र्स्ि ुओसारपोसारको लातग सरुजिि, भरपदो र सलुभ यािायाि सेर्ाको व्यर्स्था गनुा वर्भागको मखु्य 
जिम्मेर्ारी हो। वर्गिमा मलुकुभरका सबै यािायाि व्यर्स्था कायाालयहरु र यािायाि व्यर्स्था सेर्ा कायाालयहरु 
यािायाि व्यर्स्था वर्भाग मािहि रहेकोमा संघीयिाको कायाान्त्र्यनसँगै २०७५÷०८÷२८ पश्चाि ति कायाालयहरु 
सम्बजन्त्धि प्रदेश सरकारमा हस्िान्त्िरण भइसकेका िन।् हाल वर्भाग मािहिमा सर्ारी परीिण कायाालयहरु 
टेकु, हेटौँडा र बटुर्ल रहेका िन।् 

 

२. वर्भागको काम, किाव्य र अतधकार 

यािायाि व्यर्स्था वर्भागको स्थापना सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ बमोजिम भएको हुँदा सो ऐन, 

तनयमार्ली, तनदेजशका िथा नेपाल सरकारले िोकेका अन्त्य कायाहरु यस वर्भागबाट सम्पादन हनुे गदािन।् मखु्यिः 
वर्भागले सम्पादन गने कायाहरु देहाय बमोजिम रहेका िनः् 

१. सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा १५३ बमोजिम सम्पादन गने कायाहरु 

– संगठठि एर्म ्प्रभार्कारी ढङ्गबाट यािायाि सेर्ा सञ्चालन गराउन त्यसको आतथाक िथा प्रावर्तधक पिमा 
अध्ययन िथा अनसुन्त्धान गने र्ा गना लगाई ित्सम्बन्त्धी आर्श्यक नीति तनधाारण गने । 

– यािायािको सवु्यर्स्था र वर्कासको लातग यािायाि सेर्ासँग सम्बजन्त्धि व्यजि, फमा, कम्पनी र्ा संस्थालाई 
आर्श्यक तनदेशन ठदने ।  

– आर्श्यकिानसुार मालसामान ढुर्ानीको प्राथतमकिा िोकी सो प्राथतमकिा अनरुुप मालसामान ढुर्ानी गना 
यािायाि सेर्ासँग सम्बजन्त्धि व्यजि, फमा, कम्पनी र्ा संस्थालाई तनदेशन ठदने ।  

– यािायाि सेर्ा सञ्चालन गना यारीको चापलाई दृविगि गरी आर्श्यकिा अनसुार बाटोको तनधाारण गरी 
सो बाटोमा चल्ने सार्ाितनक सर्ारीको भाडा तनधाारण गने ।  

– अन्त्िरााविय प्रचलन अनरुुप ट्रावफक संकेिहरु सार्ाितनक स्थानमा राख्न ेव्यर्स्था गने ।  

– सर्ारीको गति, र्िन र सर्ारीमा राजखने यारी संख्या तनधाारण गने ।  

– सर्ारीको याजन्त्रक जस्थति िथा स्र्रुपको िाँचबझुको सम्बन्त्धमा आर्श्यक मापदण्ड ियार र तनधाारण 
गने ।  
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– चालकहरुलाई तलइने परीिाको वर्र्य र परीिा प्रणाली िोक्ने ।  

– यािायाि सेर्ाको सदुृढीकरणको तनजम्ि आर्श्यक अन्त्य काम कारबाही गने । 

२. अन्त्िराविय, राविय र अन्त्िर प्रदेजशय रुट इिािि प्रदान गने। 

३. आर्श्यकिानसुार सार्ाितनक सर्ारीलाई यािायाि सेर्ा सञ्चालन गना बाटो तनधाारण गरी सोको सूचना 
सर्ासाधारणको िानकारीको लातग सार्ाितनक रुपमा प्रकाजशि गने (ऐन, दफा ७४) 

४. यािायाि सेर्ाको नाम पञ्जीकृि गने, नर्ीकरण गने, अनमुतिपर स्थतगि गने र नामसारी गने (ऐन, दफा ९३ 
र ९४ र तनयम ४४, ४५, ४६ र ४७), 

५. सर्ारी चलाउने गति, र्िन र सार्ाितनक सर्ारीमा राख्न सवकने यारकुो संख्या र मालसामानको र्िनको हद 
तनधाारण गने (ऐन, दफा ११५, ११६ र ११७), 

६. सार्ाितनक सरुिा िथा सर्ासाधारणको भलाईको तनतमत्त कुनै सार्ाितनक स्थानमा कुनै सर्ारी चलाउनमा 
प्रतिबन्त्ध लगाउन सक्ने (ऐन, दफा ११८), 

७. सार्ाितनक स्थानहरुमा अन्त्िरााविय प्रचलन अनरुुपको रङ, आकार र नमूना बमोजिमका आर्श्यक ट्रावफक 
संकेिहरु टाँस्न, टाँग्न र्ा िडान गना लगाउने (ऐन, दफा ११९), 

८. सर्ारी दघुाटनाको रोकथाम गना ट्रावफक संकेिको िानकारी सार्साधारणलाई गराउनको तनतमत्त समय समयमा 
वर्तभन्न सञ्चार माध्यमबाट ट्रावफक संकेि सम्बन्त्धी कायाक्रमहरु प्रसाररि गने (ऐन, दफा १४६), 

९. यािायाि व्यर्सायीहरुलाई यािायाि व्यर्सायलाई प्रभार्कारी बनाउन िथा यािायाि सेर्ालाई सरल िथा 
सलुभ बनाउन आर्श्यक तनदेशन ठदन सक्ने (ऐन, दफा १६९), 

१०. ऐनबमोजिम वर्भागलाई प्राप्त अतधकारहरु मध्ये कुनै र्ा सबै अतधकार आर्श्यकिानसुार कुनै सतमति, अतधकारी, 
यािायाि तनरीिक र्ा प्रहरीलाई प्रत्यायोिन गना सक्ने (ऐन, दफा १७०), 

११.ऐनबमोजिम अतधकार प्राप्त अतधकारी, प्रहरी र्ा यािायाि तनरीिकले गरेको तनणाय सिायको आदेशउपर 
पनुरारे्दन सनु्ने (ऐन, दफा १७१), 

१२.सर्ारी चालक प्रजशिण केन्त्र, बस ट्रकको बडी तनमााण गने कारखाना र्ा अटोमोबाईल र्का सप सञ्चालन गने 
अनमुतिपर ठदने, त्यस्िो सेर्ाको र्गीकरण गने र नर्ीकरण गने (तनयम ५६ र ५७ र ऐ. तनयमार्लीको 
अनसूुची ६०), 

१३.ऐन िथा तनयमार्लीमा उजल्लजखि व्यर्स्थाको वर्पररि नहनुे गरी सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था सञ्चालनको 
सन्त्दभामा आर्श्यकिाअनसुार तनदेजशकाहरु बनाई लागू गना सक्ने (तनयम ६२), 

१४.तनदेजशकाको व्याख्या िथा थप व्यर्स्था (तनदेजशका, बुँदा ४), 

१५.तनदेजशकामा रहेका प्रार्धानहरुमा आर्श्यक संशोधन िथा अनसूुची थपघट (तनदेजशका, बुँदा ५), 

१६.प्रजशिण केन्त्र र्ा र्का शप र्ा यािायाि सेर्ा सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यर्साय दिाा सम्बन्त्धमा राय प्रतिवक्रया ठदने 
(तनदेजशका, बुँदा ९.५), 

१७.यािायाि व्यर्सायी संघ, संस्था दिाा सम्बन्त्धमा राय प्रतिवक्रया उपलब्ध गराउने (तनदेजशका, बुँदा ९.६), 

१८.रारी सेर्ाको बसलाई बाटो इिािि िथा बाटो पररर्िान सहमति ठदने (तनदेजशका, बुँदा ९.७), 

१९.कायाालयबाट माग भएको तनदेशन एर्म ्तनणायका लातग पेश भएको वर्र्यमा कारबाही गने (तनदेजशका, बुँदा 
९.८), 

२०.सर्ारी सम्बन्त्धी िथ्याङ्क अद्यार्तधक गने र उपलब्ध गराउने (तनदेजशका, बुँदा ९.९), 
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२१.सार्ाितनक सर्ारीको भाडादरको वर्र्रण अद्यार्तधक गने र उपलब्ध गराउने (तनदेजशका, बुँदा ९.१०), 

२२.नयाँ रुट एर्म ्भाडादर कायम गने (तनदेजशका, बुँदा ९.११), 

२३.आयाि हनुे एर्म ्नेपालमै उत्पादन हनुे सर्ारी साधन प्रदूर्ण मापदण्ड अनरुुप भएको प्रमाणपर िारी गने 
(तनदेजशका, बुँदा ९.१२ र ११.१), 

२४.सर्ारी साधन सडकमा चलाउन योग्य भएको प्रमाणपर (Road Worthiness Certificate) ठदने (तनदेजशका, 
बुँदा ९.१३ र ११.२), 

२५.प्रचतलि ऐन, तनयम, तनदेजशका िथा पररपर बमोजिमका काया गने, 

२६.मािहिका कायाालयहरुको अनगुमन, तनरीिण िथा सपुरररे्िण गने, 

२७.नेपाल सरकार, भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालयले िोकेका अन्त्य कायाहरु गने । 

३. वर्भाग िथा मािहिका कायाालयहरूको दरबन्त्दी वर्र्रण 

क. यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 

तस.न. पद शे्रणी जस्र्कृि 
दरबन्त्दी 

कायारि ररि  कैवफयि 

१ महातनदेशक रा.प प्रथम १ १ -  

२ तनदेशक (प्र) रा.प ठििीय २ २ - 
३ तनदेशक (प्रा) रा.प ठििीय १ १ - 
४ बररष्ठ कम््यटुर 

इजन्त्ितनयर 
रा.प ठििीय  १ १ - 

५ तस.तड.ई रा.प ठििीय १ - १ 
६ शाखा अतधकृि रा.प ििृीय ४ ४ - 
७ काननु अतधकृि रा.प ििृीय १ १ - 
८ मेकातनकल इजन्त्ितनयर रा.प ििृीय २ २ - 
९ लेखा अतधकृि रा.प ििृीय १ १ - 
१० कम््यटुर इजन्त्ितनयर रा.प ििृीय ३ १ २ 
११ तसतभल इजन्त्ितनयर रा.प ििृीय १ १ - 
१२ कम््यटुर अपरेटर रा.प अन प्रथम ३ २ १ 
१३ नायब सबु्बा रा.प अन प्रथम ४ ३ १ 
१४ लेखापाल रा.प अन प्रथम २ २  

१५ मेकातनकल सपुरभाईिर रा.प अन प्रथम २ - २ 
१६ हलकुा सर्ारी चालक शे्रणी तबवहन ५ ५ - करार सेर्ामा कायाि 
१७ कायाालय सहयोगी शे्रणी तबवहन ६ ६ - 

िम्मा  ४० ३३ ७  
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ख. सर्ारी पररिण कायालय टेकु 

तस.न. पद शे्रणी जस्र्कृि 
दरबन्त्दी 

कायारि ररि कैवफयि 

१ कायालय प्रमखु रा.प ठििीय १ १ -  

२ मेकातनकल इजन्त्ितनयर रा.प ििृीय २ २ - 
३. मेकातनकल सपुरभाइिर रा.प.अन प्रथम ४ ४ - 
४. नायब सबु्बा रा.प.अन प्रथम १ - १ 
५. कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन प्रथम १ १ - 
६ लेखापाल रा.प.अन प्रथम १ - १ 
७ खररदार रा.प.अन वििीय १ १ - 
८ हलकुा सर्ारी चालक शे्रणी तबवहन १ १ - 
९ कायाालय सहयोगी शे्रणी तबवहन २ १ १ 

 िम्मा  १४ ११ ३  

ग. सर्ारी परीिण कायालय हेटौडा 

तस.न. पद शे्रणी जस्र्कृि 
दरबन्त्दी 

कायारि ररि कैवफयि 

१ कायालय प्रमखु रा.प.ठििीय १ १ -  

 

 

 

 

कमाचारी 
पदपतुिाको 
लातग लोक 
सेर्ा आयोगमा 
माग गरी 
पठाइएको। 

२ मेकातनकल इजन्त्ितनयर रा.प.ििृीय २ २ - 

३ मेकातनकल 
सपुरभाइिर 

रा.प.अन प्रथम ४ - ४ 

४ नायब सबु्बा रा.प.अन प्रथम १ १ - 

५ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन प्रथम १ १ - 

६ लेखापाल रा.प.अन प्रथम १ - १ 

७ हलकुा सर्ारी चालक शे्रणी तबवहन १ १ - 

८ कायाालय सहयोगी शे्रणी तबवहन २ १ १ 

िम्मा १३ ७ ६  
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घ. सर्ारी पररिण कायालय बटुर्ल 

तस.न. पद शे्रणी जस्र्कृि 
दरबन्त्दी 

कायारि ररि कैवफयि 

१ कायालय प्रमखु रा.प.ठििीय १ - १ 

 

 

 

 

कमाचारी पदपतुिाको 
लातग लोक सेर्ा 
आयोगमा माग गरी 
पठाइएको। 

२ मेकातनकल इजन्त्ितनयर रा.प.ििृीय २ १ १ 

३ मेकातनकल 
सपुरभाइिर 

रा.प.अन प्रथम ४ १ ३ 

४ नायब सबु्बा रा.प.अन प्रथम १ १ - 

५ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अन प्रथम १ १ - 

६ टाईवपि नायब सबु्बा रा.प.अन प्रथम १ - १ 

७ लेखापाल रा.प.अन प्रथम १ - १ 

८ हलकुा सर्ारी चालक शे्रणी तबवहन १ १ - 

९ कायाालय सहयोगी शे्रणी तबवहन २ १ १ 

   १४ ६ ८  
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४. नागररक बडापर 

क्र
.सं 

कामको वर्र्रण आर्श्यक कागिाि 
र परुा गनुापने प्रकृया  

लाग्न े
समय 

लाग्न े
दस्िरु 

काया सम्पन्न हनु े
शाखा/सम्पका  व्यजि 

उिरुी सनु्न े
अतधकारी  

१ सार्ाितनक 
सर्ारीको 
साधनको भाडादर 
तनधाारण/अद्यार्तध
क  

वर्र्य अनसुार 
आर्श्यक पने 
कागिपरहरु । 

आर्श्य
किा 
अनसुार  

तनशलु्क तनदेशक/तस.तड.ई./ मे.ई 
प्रावर्तधक शाखा र प्रशासन, 
योिना, अनगुमन िथा 
मूल्यांकन शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

२ Road Worthiness 

प्रमाणपर ठदने 
तनरे्दन, टेजक्नकल 
स्पेजशवफकेसन, टेस्ट 
ररपोटा, क्याटलग, 

ड्रइङ ईजस्टमेट । 

बढीमा 
१५ ठदन 

तनशलु्क तनदेशक/ मे.ई.प्रावर्तधक 
शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

३ यािायाि 
व्यर्सायी संघ, 

संस्था दिाासम्बन्त्धी 
राय प्रतिकृया 

संघ, संस्थाको 
प्रस्िावर्ि वर्धान 
सवहि सम्बजन्त्धि 
तनकायको राय 
प्रतिकृया मागेको पर 
। 

बढीमा 
१५ ठदन 

तनशलु्क तनदेशक /शा.अ सर्ारी 
अनगुमन मापदण्ड ििुामा र 
सर्ारीचालक व्यर्स्थापन, 

अन्त्िरप्रदेश समन्त्र्य 
अध्ययन/अनसुन्त्धान शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

४ कारखाना र्ा 
र्का सप दिाा एरं् 
नवर्करण  

कारखाना िथा 
र्का शप सञ् चालन 
तनदेजशका, २०७४ 
बमोजिम 

बढीमा 
१५ ठदन 

रु 
१०००।- 
देखी रु 
४०००।- 
सम्म  

तनदेशक/शा.अ सर्ारी 
अनगुमन मापदण्ड ििुामा र 
सर्ारीचालक व्यर्स्थापन, 

अन्त्िरप्रदेश समन्त्र्य 
अध्ययन/अनसुन्त्धान शाखा 
/ तनदेशक/मे.ई. प्रावर्तधक 
शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

५ यािायाि व्यर्स्था 
कायाालयबाट 
तनदेशन माग 
भएको सम्बन्त्धी  

वर्र्य अनसुार 
आर्श्यक पने 
कागिपरहरु । 

बढीमा 
३ ठदन 

तनशलु्क तनदेशक /शा.अ. प्रशासन, 
योिना, अनगुमन िथा 
मूल्यांकन शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

६ सर्ारी सम्बन्त्धी 
िथ्यांक उपलब्ध 
गराउने  

अनरुोध गरेको 
पर/तनरे्दन । 

सोवह 
ठदन 

तनशलु्क तनदेशक /शा.अ. प्रशासन, 
योिना, अनगुमन िथा 
मूल्यांकन शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

७ याररु्ाहक 
सार्ाितनक सर्ारी 
साधनको स्र्ीकृि 
भाडादर उपलब्ध 
गराउने  

अनरुोध गरेको 
पर/तनरे्दन । 

सोवह 
ठदन 

तनशलु्क तनदेशक /शा.अ सर्ारी 
अनगुमन मापदण्ड ििुामा र 
सर्ारीचालक व्यर्स्थापन, 

अन्त्िरप्रदेश समन्त्र्य 
अध्ययन/ अनसुन्त्धान शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 
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८ नयाँ सर्ारी साधन 
नेपाल सर्ारी 
प्रदरु्ण 
मापदण्ड,२०६९ 
अनसुार ि िैन 
एवकन गरी 
स्र्ीकृति प्रदान गने  

तनरे्दन, टेजक्नकल 
स्पेतसवफकेसन, टेस्ट 
ररपोटा (COP र TA) 

क्याटलग, 

डीलरसीपको 
सम्झौिापर, कम्पनी 
दिाा सम्बन्त्धी अन्त्य 
कागिपर । 

बढीमा 
१ मवहना 

तनशलु्क तनदेशक/मे.ई प्रावर्तधक 
शाखा 

महातनदेशक
/ तनदेशक 

 

५. शाखागि काया वर्र्रण 

५.१ प्रशासन, योिना, अनगुमन िथा मूल्याकंन शाखा  

– प्रशासन सम्बन्त्धी कायाहरु गने/गराउने । 

– जिन्त्सी व्यर्स्थापनसम्बन्त्धी कायाहरु गने/गराउने । 

– कायाालयमा उपलब्ध सर्ारी साधन व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी काया गने/गराउने । 

– कायाालयको अतभलेख व्यर्स्थापन सम्बन्त्धी कायाहरु गने, गराउने । 

– वर्भाग र अन्त्गिािका कायाालयहरुको स्र्ीकृि दरबन्त्दी र कायारि कमाचारीहरुको अतभलेख अद्यार्तधक 
रुपमा राख्न ेव्यर्स्था तमलाउने । 

– कायाालय तनरीिणको कायायोिना बनाई आर्श्यकिा अनसुार आलोपालो गरी कमाचारी खटाउने । 

– नागररक बडापरको व्यर्स्था र कायाान्त्र्यन गने/ गराउने । 

– तनयतमि स्टाफ बैठक राख्न ेर बैठकका तनणाय कायाान्त्र्यन गने/ गराउने । 

– अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्धान आयोग, राविय सिका िा केन्त्र र मन्त्रालयका तनदेशनहरु कायाान्त्र्यनमा 
ल्याउने । 

५.२ सर्ारी अनगुमन, मापदण्ड ििुामा र सर्ारी चालक व्यर्स्थापन, अन्त्िर प्रदेश समन्त्र्य, अध्ययन/अनसुन्त्धान 
शाखा 

– स्र्ीकृि बिेटका आधारमा सर्ारी अनगुमन र्ावर्ाक कायायोिना ियार गरी स्र्ीकृि गराई कायाान्त्र्यनमा 
ल्याउने ।  

– अनगुमनको प्रतिरे्दन अतभलेख राख्न ेर आर्श्यकिाका आधारमा सम्बजन्त्धि तनकायलाई समेि िानकारी 
गराउने । प्रतिरे्दनका आधारमा आर्श्यक सधुारका लातग पहल गने । 

– सर्ारी साधन कर ऐन, २०३१ को दफा ११(च) बमोजिम कारबाहीको लातग तसफाररस गने । 

– यािायाि व्यर्स्थापनमा उपयोगी हनुे सर्ारी साधनसँग सम्बजन्त्धि िथ्यांक संकलन गने, एकीकृि गने र 
आर्श्यकिाका आधारमा प्रचार प्रसार गने । 

– नयाँ सर्ारी प्रदरु्ण मापदण्ड, २०६९ अनरुुप भए नभएको एवकन गरी प्रतिरे्दन ठदने सतमतिमा पालो 
अनसुार सदस्यको रुपमा काम गने । 

– सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ बमोजिम यािायाि सेर्ा पजञ्जकृि िथा 
नर्ीकरण गने ? 
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– सर्ारी चालक अनमुतिपरको प्रश्नपर तनमााण, सरुजिि हस्िान्त्िरण र पररिालाई मयााठदि बनाउन आर्श्यक 
व्यर्स्थापन गने । 

– काठमाडौमा सञ्चालन हनुे सर्ारी चालक अनमुति पर पररिण (ट्रायल) को आकजस्मक अनगुमन गने 
व्यर्स्था तमलाउने । सबै कायाालयबाट सञ्चालन हनुे स.चा.अ.प. वर्िरण प्रवक्रयाको वर्र्रण अध्यार्तधक 
गने। स.चा.अ.प. वर्िरणलाई भरपदो र पारदशी बनाउन तनरन्त्िर अनगुमन र सधुारका लातग पेश गने। 

– Workshop, Driving School  दिाा सम्बन्त्धी प्रशासतनक कामहरु गने/गराउन े। 

– संस्था दिाा ऐन, २०३४ अन्त्िगाि राय माग भई आउने वर्र्यमा राय पठाउन तनणाय ठदने । 

 

५.३ सर्ारी परीिण, अन्त्िरदेशीय यािायाि व्यर्स्थापन, सर्ारी मापदण्ड तनधाारण शाखा 

– नेपाल सर्ारी प्रदरु्ण मापदण्ड, २०६९ तभर रहेका भनी तनणाय भएका वर्तभन्न सर्ारी साधनको भन्त्सार 
नाका पररर्िान र्ा थप र्ा आयािकिाा पररर्िान सम्बन्त्धी आर्श्यक तनणाय गने र नया ँसर्ारी साधनको 
लातग आर्श्यक कागिाि अध्ययन गरी गठठि सतमतिको तसफाररश समेिका आधारमा तनणायको लातग 
पेश गने । 

– नयाँ सर्ारीहरु नेपाल सर्ारी प्रदरु्ण मापदण्ड, २०६९ अनरुुप भए नभएको एवकन गरी प्रतिरे्दन ठदने 
सतमतिमा संयोिकको रुपमा काम गने । 

– नेपाल सर्ारी प्रदरु्ण मापदण्ड, २०६९ तभर रहेका भनी तनणाय भैसकेका मोडलका सर्ारी साधनहरु व्यजिगि 

र्ा रािदिुार्ास र्ा राविय र्ा अन्त्िराविय संघ संस्थाबाट प्रमाजणि गररठदन अनरुोध भै आएमा प्रमाजणि गरी 
पर ठदने । 

– Multi-Axle  सर्ारी साधनहरुको दिाा सम्बन्त्धी काया गने, गराउने । 

– मालर्ाहक सर्ारीको भारर्हन िमिा र सडक सरुिाका लातग िौल पलुसम्बन्त्धी कायावर्तधको तनमााण 
िथा कायाान्त्र्यन र अनगुमन सम्बन्त्धी कामहरु गने, गराउने। 

– सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ अनरुुप स्पेतसवफकेशन सम्बन्त्धी कारबाही 
गने। 

– परीिणकालमा रहने गरी दिाा गररएको सर्ारी साधनको परीिणकाल अर्तध समाप्त भएपति परीिणकाल 
समाप्त गने बारे तनणायका लातग पेश गने । 

– िाँचपास िथा प्रदरु्णको काया व्यर्जस्थि गने सन्त्दभामा कायाालयहरुलाई आर्श्यक तनदेशन ठदने । 

– यािायाि व्यर्स्था कायाालयहरुबाट िानकारी माग भएका प्रावर्तधक वर्र्यहरुमा आर्श्यक तनदेशन 
ठदने, वर्भागीय तनणाय हनुे वर्र्यमा तनणाय लातग आर्श्यक तसफाररश गने । 

– आयाि हनुे सर्ारी साधनहरुको इिािि सम्बन्त्धी काम गने । 

– सर्ारी साधन सञ्चालन गना नया ँरुटहरुको अध्ययन गरी रुट तनधाारणको लातग तसफाररस गने । 

– शाखाका कमाचारीहरुबाट हनुे काम कारर्ाहीको िथा कमाचारीको तनररिण, सपुरररे्िण, तनयन्त्रण गरी 
अनशुासन, मयाादा र जशििा पालना गराउन ेिथा तनिामिी सेर्ा ऐन, २०४९ र तनिामिी सेर्ा तनयमार्ली, 
२०५० मा भएको व्यर्स्था अनसुारको काया गने गराउने। 
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  ५.४ सूचना प्रवर्तध शाखा  

 – वर्भागको Electronic Driving License Vehicle Registration System (EDLVRS) र Driving License 

Registration System (DLRS) सम्बन्त्धी कायाक्रमको संयोिन गने । EDLVRS र Vehicle Registration 

System (VRS) सँग सम्बजन्त्धि ठेकेदार कम्पनीहरुसँग गररएको सम्झौिामा िोवकएको अर्तधतभर सम्पन्न 
गराई यी कायाक्रमहरु संयोिन गरी वर्भागलाई हस्िान्त्िरण  गराउन कायायोिना बनाई  कायाान्त्र्यनका 
लातग पेश गने । 

– वर्भागमा सञ्चातलि EDLVRS सम्बन्त्धी काया सम्पन्न गना प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररर्द्को कायाालय, 

ADB लगायिका तनकायसँग वर्भागको िफा बाट सम्पका  व्यजि भै काम गने । 

– वर्भागमा सञ्चालनमा रहेको Smart Card Printing (Personalization Center) को संयोिन गने । काडा 
तिटो वप्रन्त्ट व्यर्स्था तमलाउने, कमाचारीको पालो खटाउने र वप्रन्त्ट हनुे काडाको दैतनक वर्र्रण तमलाई 
पेश गने । 

– सर्ारी चालक अनमुतिपर र सर्ारी दिाा प्रणाली सम्बन्त्धी एवककृि िथ्याङ्क व्यर्जस्थि गना Data 

Center सम्बन्त्धी काया गने । 

– सूचना प्रवर्तधको र्ावर्ाक कायाक्रम ििुामा गने । 

– नेपाल भारि िेरीय व्यापार िथा पारर्हन आयोिनाबाट सञ्चालन भएको Road Accident Informatic 

Management System (RAIMS) सम्बन्त्धी काया गने । 

– सूचना प्रवर्तधको र्ावर्ाक कायाक्रम ििुामा गरी स्र्ीकृतिका लातग पेश गने । 

– सूचना प्रवर्तध िेरमा अनसुन्त्धान/अन्त्रे्र्ण (Research & Development) को काम गराउने । 

६. प्रमखु र सूचना अतधकारीको नाम र पद  

प्रमखु – नमराि जघतमरे, महातनदेशक  

सूचना अतधकारी – डा. लोक नाथ भसुाल, तनदेशक 

७. वर्भागले कायासञ्चालनमा ल्याएका ऐन तनयम तनदेजशका आठदको सूची  

–    सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ 

     – सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था तनयमार्ली, २०५४ 

– यािायाि व्यर्स्थापन कायावर्तध तनदाजशका २०६० (संशोतधि २०७४ चैर) 
– स्कूल बस तनदेजशका, २०७४ 

     – सर्ारी चालक प्रजशिण केन्त्र सञ्चालन तनदेजशका, २०७४ 

– मालर्ाहक सर्ारीको भारर्हन तनयमन तनदेजशका, २०७४ 

– बाटो तनधाारण तनदेजशका, २०७४ 

– कारखाना िथा र्का शप सञ्चालन तनदेजशका, २०७४ 

– सर्ारी चालक अनमुति वर्िरण तनदेजशका २०६९ 

– बस बडी तबजल्डंग मापदण्ड, २०७४ 

– साना िथा मझौला सर्ारी तनरीिण, पररिण, प्रदरु्ण परीिण मापदण्ड, २०७४ 

– चालक प्रजशिण सञ्चालनको पाठ्यक्रम, २०६९ 
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- कोतभड १९ को प्रकोप अर्तधभर सार्ाितनक यािायाि सञ्चालन तनदेजशका, २०७७ 
- मध्यम िथा लामो दरुीमा सञ्चातलि यारीर्ाहक सार्ाितनक यािायाि सेर्ाको अनलाइन वटकट खररद-वर्क्री 

सम्बन्त्धी तनदेजशका, २०७७ 

- सर्ारी चालक तनदेजशका, २०७७ 

८. आतथाक कारोबारसम्बन्त्धी अद्यार्तधक वर्र्रण  

पतिल्लो िीन मवहना (श्रार्ण, भार, असोि) को यस वर्भागको आतथाक कारोबारसम्बन्त्धी वर्र्रण यसप्रकार रहेको िः 

क्र.सं. बिेट जशर्ाक मवहना 

बैशाख  िेठ असार 

१. यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 
(चाल)ु ३३७०२६३ 

1052623 2857956.75 5139675.34 

२. नेपाल भारि िेरीय 
व्यापार िथा पारर्हन 
आयोिना (चाल)ु 
३०७११९३ 

2662902.91 ० 3279230 

३. नेपाल भारि िेरीय 
व्यापार िथा पारर्हन 
आयोिना (पुजँिगि) 
३०७११९४ 

91681 1400696 638663 

३. यािायाि व्यर्स्था 
सदुृढीकरण  आयोिना 
(चाल)ु ३३७३५२३ 

170081810 626232 11185243 

४. यािायाि व्यर्स्था 
सदुृढीकरण  आयोिना 
(पुिँीगि) ३३७३५२४ 

7657181.85 34868461.21 20622835 

 

९. यस अर्तधका सम्पादन भएका कायाहरुको प्रगति वर्र्रण 

 

 अन्त्िरप्रदेश सञ्चातलि सार्ाितनक सर्ारी साधनहरूको रै्ज्ञातन भाडादर अध्ययन वर्श्लरे्ण गरी भाडा दर 
समायोिन गररएको। 

 कोतभड १९ को पवहलो लहरका कारण पवहले नै रािस्र् तिरेर पतन तनधााररि ९० ठदनतभर सर्ारी चालक 
अनमुतिपरको परीिामा सामेल हनु नसकेको समस्यालाई हल गना कायावर्तध संशोधन गरी परीिामा सामेल 
हनुे समयार्तध ९० ठदनबाट बढाई १८ मवहना कायम गररयो। यसबाट रोवकएका परीिाहरू पनुः सञ्चालन 
गना र अनतलतमटेड आरे्दनबाट कायाालयहरूमा परेको चाप व्यर्स्थापन गना सहि भएको ि। 

 सर्ारी चालक अनमुतिपरको परीिा प्रणालीलाई थप सरल, सहि र र्स्ितुनष्ठ िलु्याउन वर्द्यमान परीिा 
प्रणालीमा पररर्िान गना िरूरी भएको महससु भएकोले प्रयोगात्मक परीिालाई अंकभार पिति (Numerical 

basis)  मा उजत्तणााङ्क िोक्ने गरी कायावर्तध संशोधन गररएको ि। यसबाट सामान्त्य रवुटको कारण पनुः ट्रायल 
परीिा ठदइरहन ुनपने हुँदा सेर्ाग्राही र राज्यको श्रम, समय र लागि न्त्यूनीकरण हनु िाने िथा वर्चौलीयाहरूको 
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अर्ाजञ्िि गतिवर्तधमा समेि तनयन्त्रण आउने अपेिा गररएको ि। यो व्यर्स्था श्रार्ण १ गिेदेजख सबै 
सार्री चालक अनमुति कायाालयहरूबाट लागू गररनेि। हाल सर्ारी चालक अनमुतिपरको र्गा ए/के र तब 
को लातग यो तनदेजशका लागू गररएको ि।  

 सर्ारी चालक अनमुतिपरको तलजखि परीिा प्रणालीमा सधुार गररएको ि। हाल र्गा ए/के र  तब का तलजखि 
परीिाको उत्तीणााङ्क ८० िलु्याइएको ि। ति र्गाका तलजखि परीिामा सोतधने ५/५ सय र्टा प्रश्नहरूको 
सङ्गालो ियार गरी सार्ाितनक गररएको ि। 

 चौध लाख थान स्माटा काडा खररदका लातग बोलपर आह्वान गरी आपूतिा गने सम्झौिा भइसकेको ि। 
यसबाट भवर्ष्यमा स्माटा काडाको माग र आपूतिाबीच सन्त्िलुन ल्याउन सहि हनुेि।  

 सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐनमा व्यर्स्था भएबमोजिम ट्रायल पास गरेको एक र्र्ासम्म क्य ुआर कोड 
सवहिको परीिणकालीन सर्ारी चालक अनमुतिपर ठदने व्यर्स्था तमलाइएको ि।  

 यस अर्तधमा १४७१ र्टा स्माटा लाइसेन्त्स काडा िपाइ िथा वर्िरण भएको ि। 

 सार्ाितनक यािायािमा GPS Vehicle Tracking System लागू गनाका लातग परामशादािासँग सम्झौिा भई 
सोसम्बन्त्धी प्रणाली स्थापनाको काया भईरहेको ि।  

 सर्ारी दघुाटना न्त्यूनीकरणका लातग ट्रावफक प्रहरीको समन्त्र्यमा र्ीरगञ्ज र नारायणघाट सडक खण्डमा Road 

Accident Information Management System (RAIMS) सञ्चालनमा ल्याईएको ि। प्रदेश नं. २ र र्ागमिी 
प्रदेशमा समेि वर्स्िारको प्रकृया अगातड बढाइएको ि।यसले सर्ारी दघुाटनाको न्त्यूनीकरणमा सहयोग 
पयुााउनकुो साथै दघुाटनाका वर्र्रणहरू अतभलेखीकरणमा सहििा ल्याउनेि। 

 सर्ारी दघुाटना न्त्यूनीकरण िथा यारकुो सवुर्धाका लातग दैलेख जिल्ला, आठतबस नगरपातलका, र्डा नं. 
३, धौलाकोटमा ररफे्रशमेन्त्ट सेन्त्टर तनमााणका लातग खररद प्रवक्रया पूरा गरी काया शरुू गररएको ि। 

 सर्ारी साधनको भार तनयन्त्रण र सडक सरुिाका लातग जचिर्नको आपटारी र महोत्तरीको बठदार्ासमा िौलपलु 
तनमााण काया सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याईएको ि। 

 हेटौडा र बटुर्लमा सर्ारी परीिण कायाालय स्थापना गरी तनयतमि रुपमा सर्ारी साधनहरुको प्रदरु्ण िाँच 
गने काया शरुू गररएको ि।  

 यस अर्तधमा ७ हिार ४३८ र्टा साधनहरूका लातग इम्बोस्ड नम्बर्लेट ियार गररएको ि। 

 सर्ारी साधनहरूको वर्र्रणलाई वर्द्यिुीय अतभलेखमा सरुजिि राख्न र यसको बहउुपयोतगिाका लातग तभआरएस 
प्रणालीमा रूपान्त्िरण गरी तडजिटाइिेसन गने कायाको शरुूर्ाि गररएको ि।  

 यािायाि व्यर्स्था वर्भागको बलेुवटन प्रकाशन भएको। 

 यस अर्तधमा कूल ६२४ र्टा सर्ारी साधनहरूमा अनगुमन गदाा १४७ र्टा कारर्ाहीमा परेका। यसबाट 
रू. ४४८३५०/ रािस्र् असूल भएको। 

 यस अर्तधमा ६० र्टा कम्पनीका वर्तभन्न मोडलका सर्ारी साधनहरूलाई प्रदरु्ण मापदण्ड, २०६९ बमोजिम 
रहेको पर ठदइएको।  

 वर्तभन्न १५ र्टा कम्पतनका वर्द्यिुीय सर्ारी साधनलाई आयाि अनमुति ठदई Roadworthiness Test गना 
लगाई यािायाि व्यर्स्था कायाालयहरूमा दिााका लातग तसफाररस गररएको।   

 सर्ारी चालक अनमुतिपरको प्रयोगात्मक परीिाको लातग मोबाइल ए्समा आधाररि Trial Exam Management 

System को वर्कास गररएको।  
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 सर्ारी चालक अनमुतिपरको तलजखि परीिाको लातग सूचना प्रवर्तधमा आधाररि Written Exam Management  

System को वर्कास गररएको।  

 परीिणकालीन सर्ारी चालक अनमुतिपर वर्िरणको ियारी पूरा भएको। 

 eVRS सञ्चालनको लातग यािायाि कायाालयहरुमा तसस्टम िडान काया भएको। 

 GPS-VTS को Pilot Testing गने काया अजन्त्िम चरणमा रहेको । 

१०. सूचनाको माग सम्बन्त्धी वर्र्रण 

 यस अर्तधमा वर्भागमा कुनै पतन उिरुीहरू नपरेको । 

११.  अन्त्यर प्रकाशन भएको वर्र्रण 

वर्भागको रे्बसाइट https://www.dotm.gov.np/ 


