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नपेाल सरकार 

भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय 

यािायाि व्यर्स्था वर्भाग 

सर्ारी चालक अनमुति पर परीक्षा सञ्चालन कायावर्तध तनरे्दशिका, २०७७ 

(र्गा ‘क‘(‘A’) - मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड र र्गा ‘ख‘(‘B’)-कार/शिप/डेतलभरी भ्यानका लातग) 
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सर्ारी चालक अनमुति पर परीक्षा सञ्चालन कायावर्तध तनरे्दशिका, २०७७ 

(र्गा ‘क‘(‘A’) - मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड र र्गा ‘ख‘(‘B’)-कार/शिप/डेतलभरी भ्यानका लातग) 

                                                      

                                       स्र्ीकृि तमतििः २०७७/१२/१९ 

 

सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ को र्दफा ४९ मा भएको व्यर्स्था अनसुार सर्ारी चालक 
अनमुति परको लातग तलइने परीक्षालाई र्स्िपुरक, पूर्ाानमुानयोग्य र व्यर्शस्थि बनाउन यािायाि 
व्यर्स्था वर्भागबाट “सर्ारी चालक अनमुति पर परीक्षा सञ्चालन कायावर्तध तनरे्दशिका, २०७७” िारी 
गररएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ:- 

(१)  यस तनरे्दशिकाको नाम “सर्ारी चालक अनमुति पर परीक्षा संचालन कायावर्तध 
तनरे्दशिका, २०७७” रहेको छ। 

(२)  यो तनरे्दशिका यािायाि व्यर्स्था वर्भागले सूचना प्रकाशिि गरी िोकेको तमति रे्दशख र्गा 
‘क‘(‘A’) -मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड र र्गा‘ख‘(‘B’)- कार/शिप/डेतलभरी भ्यानका 
लातग तलइने सर्ारी चालक अनमुति परको परीक्षाको लातग नेपाल भर लागू हनुेछ। 
र्गा 'ट' (‘K’)- स्कुटर/मोपेडका लातग तलइने सर्ारी चालक अनमुति परको परीक्षाको 
हकमा समेि यवह तनरे्दशिका लागू हनुेछ ।  

२. पररभाषािः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यो तनरे्दशिकामा- 

(क)  “ऐन” भन्नाले सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था ऐन, २०४९ सम्झनपुछा ।  

(ख)  “तनयम” भन्नाले सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था तनयमार्ली, २०५४ सम्झनपुछा । 

(ग)  “वर्भाग” भन्नाले नेपाल सरकार अन्त्िगािको यािायाि व्यर्स्था वर्भाग सम्झनपुछा । 

(घ)  “कायाालय” भन्नाले सर्ारी चालक अनमुति पर िारी गने िथा नर्ीकरण गने यािायाि 
व्यर्स्था कायाालयलाई सम्झनपुछा ।सो िब्र्दले प्ररे्दि सरकार मािहि रहेका सर्ारी 
चालक अनतुमि पर सम्बन्त्धी काया गने यािायाि व्यर्स्था कायाालय िथा यािायाि 
व्यर्स्था सेर्ा कायाालयहरुलाई समेि िनाउनेछ ।  

(ङ)   “परीक्षा केन्त्र” भन्नाले सर्ारी चालक अनमुति परका लातग तलइने वर्षयगि र 
प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हनुे केन्त्र सम्झनपुछा । 

(च)   “परीक्षाथी” भन्नाले सर्ारी चालक अनमुति परको लातग आरे्र्दन दर्दई परीक्षामा 
सहभागी हनु ेव्यशि सम्झनपुछा । 

(छ)  “चालक अनमुति पर” भन्नाले सर्ारी चालक अनमुति पर सम्झन ुपछा । 

(ि)  “वर्षयगि परीक्षा केन्त्र” भन्नाले सर्ारी चालक अनमुति परको तलशखि परीक्षा सञ्चालन 
हनु ेकेन्त्र सम्झन ुपर्दाछ । 
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(झ)  “प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन स्थल (Trial Spot)” भन्नाले यस तनरे्दशिकामा उल्लेख भए 
बमोशिमको मापर्दण्ड अनसुार बनाइएको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हनुे स्थल सम्झन ु
पछा । 

(ञ)  “प्रावर्तधक तनरीक्षक” भन्नाले प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन स्थलमा सम्बशन्त्धि 
कायाालयबाट खवटएको मेकातनकल इशन्त्ितनयर र्ा मेकातनकल सपुरभाइिर सम्झन ु
पछा।  

(ट)  “केन्त्राध्यक्ष” भन्नाले कायाालयले वर्षयगि परीक्षा केन्त्र र्ा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन 
स्थलमा खटाएको मखु्य कमाचारी सम्झन ुपछा । 

 

३.  र्दरखास्िर्ालाको योग्यिा तनधाारण: सर्ारी चालक अनतुमि परका लातग र्दरखास्ि दर्दन ेव्यशि ऐनको 
र्दफा ४७ बमोशिम अयोग्य भए नभएको यवकन गरी अयोग्य नभएको व्यशिलाई मार परीक्षाको प्ररे्ि 
पर िारी गरी परीक्षामा सहभागी गराउने शिम्मेर्ारी सम्बशन्त्धि कायाालयको हनुेछ ।  

 

४.   परीक्षाका चरण:  १) तलशखि परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा गरी सर्ारी चालक अनमुति परको लातग 
तलइने परीक्षा र्दईु चरणमा हनुेछ । 

२) तलशखि परीक्षामा उशिणा परीक्षाथी मार प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हनु पाउनछे । 

३) तलशखि परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा उशिणा परीक्षाथी मार सर्ारी चालक अनमुति पर 
प्राप्त गना योग्य हनुेछ ।  

५.  तलशखि परीक्षा:  १) तलशखि परीक्षामा सर्ारी िथा यािायाि व्यर्स्था सम्बन्त्धी काननुी प्रार्धान, ट्रावफक 
तनयमको पालना िथा सर्ारी साधनको प्रावर्तधक पक्ष सम्बन्त्धी सामान्त्य व्यर्हाररक ज्ञानका वर्षय 
समेटी पूणााङ्क १०० रहने गरी 1४/४ अङ्कका िम्मा 2२५ र्टा र्स्िगुि र्हउुिर प्रश्नहरु सोतधनेछन ।  

२) तलशखि परीक्षा प्रयोिनका लातग वर्भागले ५०० र्टा  र्स्िगुि बहउुिर प्रश्नको संग्रह 
प्रकािन गनेछ र सोही संग्रहबाट मार सम्बशन्त्धि कायाालयले तलशखि परीक्षाको प्रश्न पर 
ियार गनुा पनेछ । 

३) तलशखि परीक्षाको समायर्तध ३० तमनेटको हनुेछ ।  

४) तलशखि परीक्षामा न्त्यूनिम 3६०(साठी) अङ्क प्राप्त गने परीक्षाथी उशिणा हनुेछ । 

५) सम्बशन्त्धि कायाालयले वर्द्यिुीय माध्यमबाट समेि तलशखि परीक्षा संचालन गना सक्नेछ ।  

 

६.  प्रयोगात्मक परीक्षा: १) र्गा ‘क’ (‘A’)- मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) – 

स्कुटर/मोपेडको चालक अनमुति परको लातग हनुे प्रयोगात्मक परीक्षामा अनसूुची-१ अनसुारका 
चरणहरु हनुेछन। प्रयोगात्मक परीक्षाका लातग अनसूुची-२ अनसुारको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन 
स्थल (Trial Spot) हनुेछ । 

                                                           
1 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 

2 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 

3 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 
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२) र्गा ‘ख‘(‘B’)-कार/शिप/डेतलभरी भ्यानको चालक अनमुति परको लातग हनुे प्रयोगात्मक 
परीक्षामा अनसूुची-३ अनसुारका चरणहरु हनुेछन। प्रयोगात्मक परीक्षाका लातग अनसूुची-४ अनसुारको 
प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन स्थल (Trial Spot) हनुेछ । 

 

७.  प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क वर्भािन िथा मूल्याङ्कन: १) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) अनसुार 
मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेडका लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाका वर्तभन्न चरणहरुको अङ्क वर्भािन 
अनसूुची-५ बमोशिम हनुछे। प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षाथीको प्राप्ताङ्क मूल्याङ्कन गर्दाा र्ा परीक्षाथीलाई 
अनशुिणा घोषणा गर्दाा अनसूुची -५ मा उशल्लशखि आधार अबलम्बन गनुा पनेछ। परीक्षाका क्रममा कुनै 
िोवकएको अर्स्थामा अनशुिणा घोषणा गररएको अर्स्थामा बाहेक न्त्यूनिम ७० अङ्क प्राप्त नगने 
परीक्षाथीलाई परीक्षामा अनशुिणा मातननेछ ।  

 

२)  र्दफा ६ को उपर्दफा (२) अनसुार कार/शिप/डेतलभरी भ्यानको लातग तलइन ेप्रयोगात्मक 
परीक्षाका वर्तभन्न चरणहरुको अङ्क वर्भािन अनसूुची- ६ बमोशिम हनुेछ । प्रयोगात्मक परीक्षामा 
परीक्षाथीको प्राप्ताङ्क मूल्याङ्कन गर्दाा र्ा परीक्षाथीलाई अनशुिणा घोषणा गर्दाा अनसूुची -६ मा उशल्लशखि 
आधार अर्लम्बन गनुा पनेछ । परीक्षाका क्रममा कुनै िोवकएको अर्स्थामा अनशुिणा घोषणा गररएको 
अर्स्थामा बाहेक न्त्यूनिम ७० अङ्क प्राप्त नगने परीक्षाथीलाई परीक्षामा अनशुिणा मातननेछ ।  

 

८.  परीक्षाका बााँकी चरणहरुमा सहभागी हनु नपाउन:े १) प्रयोगात्मक परीक्षाको कुनै चरणमा अनसूुची -
५ र्ा अनसूुची- ६ मा िोवकएको कुनै अर्स्थाका कारण अनशुिणा घोषणा गररएको कुनै परीक्षाथीले 
परीक्षाका बााँकी चरणहरुमा समारे्ि हनु पाउन ेछैन।  

२) प्रयोगात्मक परीक्षाको कुनै चरण सम्म पगु्र्दा कुनै परीक्षाथीको िोवकएका अर्स्थाहरुका 
कारण घटाउन ुपने अङ्कको योग ३० भन्त्र्दा बढी भएको खण्डमा परीक्षामा खवटएको कमाचारीले त्यस्िो 
परीक्षाथीलाई अनशुिणा घोषणा गरी परीक्षाको बााँकी चरणहरुमा सहभागी हनुबाट रोक्न ुपनेछ।  

३) परीक्षाका सम्पूणा चरणहरु सम्पन्न हनु ु अगारै् परीक्षाथीलाई अनशुिणा घोषणा गररएको 
िानकारी र्ा संकेि दर्दन परीक्षामा खवटएको कमाचारीले रािो काडा रे्दखाउन ु पनेछ।अनशुिणा भएको 
संकेि पाउनासाथ त्यस्िो परीक्षाथीले सरुशक्षि िररकाले सर्ारी साधनलाई परीक्षा स्थलबाट बावहर ल्याई 
तनधााररि स्थानमा पावका ङ गरी परीक्षा स्थल छाड्न ुपनेछ।  

९.  प्राप्ताङ्क तनधाारण: १) प्रयोगात्मक परीक्षाको क्रममा प्रत्येक परीक्षाथीको छुट्टा छुटै्ट अङ्क मूल्याङ्न गना  
र्गा 'क' र्ा 'ट' को लातग अनसूुची -७ र र्गा 'ख' को लातग अनसूुची -८ बमोशिमको मूल्याङ्न फाराम 
प्रयोग गनुा पनेछ। 

२) प्रयोगात्मक परीक्षाको क्रममा िोवकएका अर्स्थाहरुका कारण र्ा घटाउन ुपने अङ्कको योग 
३० भन्त्र्दा बढी भई अनशुिणा भएका बाहेक अन्त्य परीक्षाथीहरुको कुल घटाउन ुपने अङ्कको योगलाई 
िम्मा पूणााङ्क १०० बाट घटाई परीक्षामा खवटएको कमाचारीले प्राप्ताङ्क तनधाारण गनुा पनेछ ।  

३) परीक्षाथीको मूल्याङ्न फाराम प्रयोगात्मक परीक्षामा स्थलगि रुपमा खवटई परीक्षाथीका 
गतिवर्तध परीक्षण गने कमाचारीले र्स्ितुनष्ठ िररकाबाट भरी सहीछाप गरी केन्त्राध्यक्षबाट प्रमाशणि 
गराउन ुपनेछ। 
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१०.  प्ररे्ि-परमा नतििा अवङ्कि गने: प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भए 4को दर्दनरे्दशख अतधकिम ३(िीन) काया 
दर्दन तभर केन्त्राध्यक्षले सम्बशन्त्धि परीक्षाथीको मूल्याङ्कन फाराम हेरी प्ररे्ि परमा "प्रयोगात्मक 
परीक्षामा उशिणा" र्ा "प्रयोगात्मक परीक्षामा अनशुिणा ' भने्न व्यहोरा अवङ्कि गरी सहीछाप गनुा पनेछ।  

 

११.   प्रयोगात्मक परीक्षामा उिीणा भएका परीक्षाथीको सूची प्रकािन गनुा पने: प्रयोगात्मक परीक्षा 
सम्पन्न5 भई  परीक्षा दर्दई उशिणा भएका परीक्षाथीहरुको रोल नम्बर िथा नाम थर खलुाई र्दईु प्रति 
सूची ियार गरी एक प्रति परीक्षा स्थलमा र एक प्रति कायाालयको सूचना पाटीमा टााँस्न ुपनेछ । संभर् 
भएसम्म सो सूचीको एक प्रति कायाालयको रे्भ साइटमा समेि योगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएको 
दर्दनरे्दशख अतधकिम ३ (िीन) कायादर्दन तभर  प्रकािन गनुा पनेछ।  

 

१२.  परीक्षा स्थलमा तस.तस.वट.तभ. क्यामेरा िडान गनुा पने: यो तनरे्दशिका लागू भएको ६ मवहना तभर 
सम्बशन्त्धि कायाालयले प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलमा परीक्षाका सबै चरण िथा गतिवर्तधको तभतडयो शखची 
कम्िीमा ३० परीक्षा दर्दनको तभतडयोको वर्द्यिुीय अतभलेख रहन ेगरी तस. तस. वट. तभ. क्यामेरा िथा 
आर्श्यक हाडारे्यर िथा सफ्टरे्यर सवहिको प्रणाली िडान गनुा पनेछ। 

 

१३.  प्रवर्तधमा आधाररि प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली लागू गना सवकन:े यस तनरे्दशिकामा भएका प्रार्धानमा 
आधाररि रही परीक्षाथीका गतिवर्तधहरुलाई तभतडयो िथा इमेि प्रोसेतसङका आधारमा वर्श्लषेण गरी र्ा 
कृतिम बवुिमिा (Artificial Intelligence) र्ा अन्त्य उपयिु कम््यटुर प्रणालीबाट परीक्षाथीको मूल्याङ्न 
हनुे गरी स्र्चातलि सर्ारी चालक परीक्षण स्थल (Automated Driving Test Track) को संचालन गना 
सवकनछे।  

-          

१४.  प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हनु ेसर्ारी साधन: १) 6……………………………….।  

२) 7परीक्षा स्थलमा कायाालयले व्यर्स्था गरेको सर्ारी साधन उपर्दफा (३) र्ा (४) अनसुारको 
हनु ुपनेछ। 

३) प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हनुे मोटरसाइकल,  स्कुटर र्ा मोपेड तनम्नानसुारको हनु ुपनेछिः  

क)  पेट्रोलबाट चल्न े 

ख)  इशन्त्िनको वर्स्थापन आयिन  कम्िीमा ९५ तस.तस. भएको 
ग)  व्हील रे्स कम्िीमा १२०० तम.तम. भएको  

घ)  मोटरसाइकलको हकमा म्यानअुल ट्रान्त्सतमसन प्रणाली भएको  

ङ)  सर्ारीमा Hill Hold, Hill Assist र्ा समान प्रकृतिको प्रणाली िडान नभएको 
च)  सर्ारी र्दिाा प्रमाणपर अध्यार्तधक भएको  
छ)  बहाल अर्तध बााँकी रहेको िेस्रो पक्ष र्ीमा भएको 

 

४) प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग हनुे कार, शिप र्ा भ्यान तनम्नानसुारको हनु ुपनेछिः-  

                                                           
4 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 

5 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 

6 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार हटाईएको 

7 मिति २०७८/०४/०७ को तिर्णयािसुार संशोधि गररएको 
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क) पेट्रोल, तडिेल र्ा ग्यााँसबाट चल्ने  

ख) इशन्त्िनको वर्स्थापन आयिन  कम्िीमा ७५० तस.तस. भएको 
ग) व्हील बेस कम्िीमा २३०० तम.तम. भएको  

घ) लम्बाई, चौढाई र उचाई कम्िीमा क्रमििः ३३०० तम.तम. १४५०  तम.तम. र 
१४५० तम.तम. भएको  

ङ) म्यानअुल ट्रान्त्सतमसन प्रणाली भएको  

च) सर्ारीमा Hill Hold, Hill Assist र्ा समान प्रकृतिको प्रणाली िडान नभएको  

छ) सर्ारी र्दिाा प्रमाणपर अध्यार्तधक भएको   

ि) बहाल अर्तध बााँकी रहेको िेस्रो पक्ष र्ीमा भएको  

 

१५.  सर्ारीको तनरीक्षण गरी स्र्ीकृति दर्दन:े र्दफा १४ को उपर्दफा ३ र्ा ४ अनसुारको सर्ारी साधनलाई 
तनम्नानसुारका आधारमा समेि तनरीक्षण गर्दाा उपयिु पाइएको खण्डमा मार प्रावर्तधक तनरीक्षकले 
प्रयोगात्मक परीक्षामा प्रयोग गना स्र्ीकृति दर्दनछे।  

क) सर्ारीको इन्त्धन आपूतिा, बे्रक र ट्रान्त्सतमसन प्रणाली ठीक अर्स्थामा रहेको   

ख) झ्याल, तससा, ढोकाको लक, ऐना िथा बिीहरु र्दरुुस्ि अर्स्थामा रहेको  

ग) टायरहरुको अर्स्था ठीक रहेको  

घ) पछातडको दृश्य रे्दशखन ेररयर भ्यू क्यामेरा िडान नभएको (यदर्द त्यस्िो क्यामेरा िडान 
भएको भए परीक्षा अर्तध भर तडस््ले शस्क्रन नरे्दशखन ेगरी बाक्लो र अपारर्दिी कागि 
र्ा कपडाले छो्न ुपने)  

 

१६.  परीक्षा स्थलको बनोट िथा ले-आउट सम्बन्त्धी वर्स्ििृ वर्र्रण:  १) र्गा ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ 
(‘K’) का लातग तलइन ेप्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको बनोट िथा Layout सम्बन्त्धी वर्स्ििृ वर्र्रण 

अनसूुची -९ मा समारे्ि गररएको छ।  

२) र्गा ‘ख’ (‘B’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको बनोट िथा Layout सम्बन्त्धी 
वर्स्ििृ वर्र्रण अनसूुची-१० मा समारे्ि गररएको छ। 

 

१७.  परीक्षा स्थलको तनरीक्षण: १)  प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन गनुा पूर्ा प्रत्येक दर्दन केन्त्राध्यक्षले परीक्षा 
स्थलको प्रावर्तधक तनरीक्षकबाट तनरीक्षण गराई परीक्षा स्थल तनरीक्षण मचुलु्का ियार गनुा पनेछ । 
प्रावर्तधक तनरीक्षक स्र्यम केन्त्राध्यक्ष भइा खटेको अर्स्थामा केन्त्राध्यक्ष स्र्यमले परीक्षा स्थलको 
तनरीक्षण गरी मचुलु्का ियार गना सक्नेछ। 

२)  उपर्दफा (१) अनसुार तनरीक्षण गर्दाा परीक्षा स्थलमा मापर्दण्ड अनसुारको रेखाङ्कन प्रष्ट भए 
नभएको, सर्ारी चल्ने ट्रयाक र्दरुुस्ि रहे नरहेको र्ा ट्रयाकमा कुनै र्ाधा व्यर्धान रहे नरहेको र तस.तस. 

वट.तभ प्रणालीले ठीकसंग काम गरे नगरेको यकीन गरी कुनै समस्या रे्दशखएमा समाधान गना लगाई 
परीक्षा स्थल परीक्षा सञ्चालन गना उपयिु रे्दशखए मार सोही व्यहोरा उपर्दफा (१) अनसुारको 
मचुलु्कामा िनाई प्रयोगात्मक परीक्षा सरुु गनुा पनेछ। 

१८.  अनगुमन: १) कुनै कायाालयले सर्ारी चालक अनमुतिपरको परीक्षा सञ्चालन गर्दाा यस तनरे्दशिकाको 
पालना गरे नगरेको सम्बन्त्धमा वर्भागले र्ा सम्बशन्त्धि प्ररे्दि सरकारको यािायाि के्षर हेने मन्त्रालय र्ा 
तनकायले तनयतमि अनगुमन गना सक्नेछ। 
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२) उपर्दफा (१) अनसुार अनगुमन गर्दाा कुनै कायाालयले सर्ारी चालक अनमुतिपरको परीक्षा 
सञ्चालन गर्दाा यस तनरे्दशिकाको पालना नगरेको पाइएमा अनगुमन गने अतधकारीले सम्बशन्त्धि 
कायाालयलाई तनरे्दशिकाको पालनामा रे्दशखएका कमी कमिोरीहरु सच्याउन सझुार् र्ा तनरे्दिन दर्दन 
सक्नेछ ।  

 

१९.  व्याख्या गना सक्न:े  यस तनरे्दशिकाको कायाान्त्र्यनको क्रममा तनरे्दशिकामा भएको कुनै व्यर्स्थाका 
सम्बन्त्धमा कुनै दिवर्धा र्ा अस्पष्टिा उत्पन्न भएमा वर्भागले आर्श्यक व्याख्या गरी स्पष्ट पाना 
सक्नेछ।  
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अनुसूची – १  

र्गा ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाका चरणहरु 

१)   घमुाउरो आठ परीक्षण (Figure 8- Test) 

२)   सााँघरुो फलेक (Narrow Plank Test) 

३)   घमु्िी परीक्षण (U-Turn Test) 

४)   ट्रावफक संकेि परीक्षण (Traffic light Test) 

५)  उबड खाबड परीक्षण (Speed Breaker -Bumpy Test),  

६)   उकालो परीक्षण (Ramp Test (Ascending and Descending Test)) 

७)   व्यर्हारगि पक्षको समग्र परीक्षण (Behavioral Test)  
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अनसूुची -२ 

र्गा ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाको Trial Spot को नक्िा 
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अनसूुची - ३ 

र्गा ‘ख‘(‘B‘) कार/शिप/डेतलभरी भ्यानको लातग तलइन ेप्रयोगात्मक परीक्षाका चरणहरु 

१)  घमुाउरो आठ परीक्षण (Figure 8- Test) 

२)   उबड खाबड परीक्षण (Speed Breaker Test) 

३)   घमु्िी परीक्षण (U-Turn Test) 

४)   ट्रावफक संकेि परीक्षण (Traffic light Test) 

५)   उकालो परीक्षण (Ramp Test (Ascending and Descending Test)) 

६)    ग्यारेि पावका ङ्ग परीक्षण (Garage Parking Test) 

७)   व्यर्हारगि पक्षको समग्र परीक्षण (Behavioral Test)  
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अनुसूची- ४ 

र्गा ‘ख‘(‘B‘)-कार/शिप/डेतलभरी भ्यानको लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाको Trial Spot को नक्िा 
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अनसूुची -५ 

र्गा ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क वर्भािन िथा मूल्याङ्कन आधार 

क्र.सं. प्रयोगात्मक 
परीक्षाको चरण 

अङ्कभार अङ्क घटाइने अर्स्था  (घटाइने अङ्क) 

 

 अनतुिणा घोषणा गररन ेअर्स्था 

 

 

१. 

 

 

घमुाउरो आठ 

 

 

२० 

 

1. एक पटक सम्म अंवकि रेखा छोएमा (५) । 

2. एक पटक सम्म खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेमा (५)।  

 

 

1. एक पटक भन्त्र्दा बढी अंवकि  रेखा छोएमा । 

2. सर्ारीको टायर अंवकि रेखा भन्त्र्दा बावहर गएमा । 

3. एक पटक भन्त्र्दा बढी खटु्टाले भ ुाँइ टेकेमा । 

4. ठीक दर्दिाबाट र्ा ठीक िररकाबाट ‘8’ आकार 
नबनाएमा ।  

5. सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा । 

२. सााँघरुो फलेक 
(Narrow 

Plank) 

१०  1. खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेमा । 

2. फलेकको लम्बाई पार गना अगारै् सर्ारी फलेकबाट 
बावहर तनस्केमा ।  

३. यू टना १० 1. टतनाङ इशन्त्डकेटर लाइट नबालेमा (१०)।  1. अंवकि  रेखा छोएमा । 

४. ट्रावफक संकेि १५ 1. ट्रावफक संकेिको पालना नगरेमा (१५) ।  

५. बम््स (उबड 
खाबड)  

१५ 1. एक पटक सम्म खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेमा (५) । 

2. एक पटक सम्म सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा (५) । 

1. एक पटक भन्त्र्दा बढी खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेमा । 

2. एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा । 

६. -याम्प 
(उकालो) 

२०  1. िोवकएको रेखा नाघी सर्ारी रोकेमा र्ा सर्ारी 
नरोकी अगातड बढेमा । 

2. रोवकएको अर्स्थाबाट सर्ारी अगातड बढाउाँर्दा 
सर्ारीको पछातडको टायर ६ इन्त्च भन्त्र्दा बढी  
पछातड सरेमा । 

3. उकालो पार गरी ओरालोबाट झने क्रममा िोवकएको 
रेखा नाघी सर्ारी रोकेमा र्ा सर्ारी नरोकी अगातड 
बढेमा । 

4. एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा । 

7. परीक्षाथीको 
व्यर्हारगि 
पक्षको समग्र 
मूल्याङ्कन 

१० 1. सर्ारी चलाउन ुपूू्र्ा सर्ारीको बे्रक, टायर र 
ऐनाहरुको सामान्त्य तनरीक्षण नगरेमा (३)  । 

2. हेल्मेटको लक नलगाइा सर्ारी चलाएमा (४) ।  

3. अस्र्भावर्क गतिमा र्ा असंयतमि रुपमा सर्ारी 
चलाएमा (३) । 

 

 

पूणााङ्क १००   

उिीणााङ्क ७०   

 

 

 



13 
 

 

अनसूुची -६ 

र्गा ‘ख‘(‘B‘)-कार/शिप/डेतलभरी भ्यानको लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क वर्भािन िथा मूल्याङ्कन आधार 

क्र.

सं. 

प्रयोगात्मक 
परीक्षाको चरण 

अङ्कभार अङ्क घटाइन ेअर्स्था  (घटाइन ेअङ्क) 

 

 अनतुिणा घोषणा गररन ेअर्स्था 

 

 

१. 

 

 

घमुाउरो आठ 

 

 

२० 

 

 

1. र्दईु पटक सम्म अंवकि रेखा छोएमा 
(प्रत्येक पटक ५) । 

 

1. र्दईु पटक भन्त्र्दा बढी अंवकि  रेखा छोएमा । 

2. सर्ारीको टायर अंवकि रेखा भन्त्र्दा बावहर गएमा । 

3. ठीक दर्दिाबाट र्ा ठीक िररकाबाट ‘8’ आकार नबनाएमा ।  

4. अगातड बढ्न ेक्रममा सर्ारीलाई पछातड तिर सारेमा ।  

२. उबड खाबड 
(स्पीड बे्रकर) 

१० 1. एक पटक सम्म सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द 
भएमा (५) । 

1. एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा 
 

३. यू टना १० 1. टतनाङ इशन्त्डकेटर लाइट नबालेमा (१०) ।  1. अंवकि  रेखा छोएमा । 

४. ट्रावफक संकेि १५ 1. ट्रावफक संकेिको पालना नगरेमा (१५)  

५. -याम्प 
(उकालो) 

१५  1. िोवकएको रेखा नाघी सर्ारी रोकेमा र्ा सर्ारी नरोकी 
अगातड बढेमा । 

2. रोवकएको अर्स्थाबाट सर्ारी अगातड बढाउाँर्दा सर्ारीको 
पछातडको टायर ६ इन्त्च भन्त्र्दा बढी  पछातड सरेमा । 

3. उकालो पार गरी ओरालोबाट झने क्रममा िोवकएको रेखा 
नाघी सर्ारी रोकेमा र्ा सर्ारी नरोकी अगातड बढेमा । 

4. एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा । 

६. ग्यारेि पावका ङ्ग  २० 1. सर्ारीलाई पछातड गडुाउन े क्रममा एक 
पटक सम्म अगातड सारेमा (१०) 

1. सर्ारीलाई पछातड गडुाउने क्रममा एक पटक भन्त्र्दा बढी 
अगातड सारेमा । 

2. अवङ्कि रेखा छोएमा । 

7. परीक्षाथीको 
व्यर्हारगि 
पक्षको समग्र 
मूल्याङ्कन 

१० 1. सर्ारी चलाउन ुपूू्र्ा सर्ारीको बे्रक, टायर र 
ऐनाहरुको सामान्त्य तनरीक्षण नगरेमा (३) 

। 

 

2. सीट बेल्ट नलगाइा सर्ारी चलाएमा (४) ।  

 

3. अस्र्भावर्क गतिमा र्ा असंयतमि रुपमा 
सर्ारी चलाएमा (३) । 

 

 

पूणााङ्क १००   

उिीणााङ्क ७०   
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अनसूुची - ७ 

र्गा: ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) को प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन  फाराम 

परीक्षा सञ्चालन गने कायाालयको नाम, ठेगाना 
परीक्षाथीको नाम:  परीक्षाथीको रोल नं:  

परीक्षा तमति:  परीक्षा स्थल:  

 

क्र.

सं. 

परीक्षाका चरण अङ्क घट्न ेअर्स्था घटाइएको 
अङ्क 

अनतुिणा घोषणा गररएको कारण (शचन्त्ह लगाउन)े 

1.  

घमुाउरो आठ 

 

एक पटक अंवकि रेखा छोएको (५) 

 

 

 □ एक पटक भन्त्र्दा बढी अंवकि रेखा छोएको । 

□ सर्ारीको टायर अंवकि रेखा भन्त्र्दा बावहर गएको । 

□ एक पटक भन्त्र्दा बढी खटु्टाले भ ुाँइ टेकेको । 

□ ठीक दर्दिाबाट र्ा ठीक िररकाबाट ‘8’ आकार नबनाएको ।  

□ सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएको । 

 

एक पटक खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेको (५) 

 

2. सााँघरुो फलेक 
(Narrow Plank) 

  □ खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेको । 

□फलेकको लम्बाई पार गना अगारै् सर्ारी फलेकबाट बावहर 
तनस्केको । 

3. यू टना टतनाङ इशन्त्डकेटर लाइट नबालेको (१०)  □ अंवकि  रेखा छोएको  

4. ट्रावफक संकेि ट्रावफक संकेिको पालना नगरेको (१५) 

। 

  

 

5. 

 

 

बम््स (उबड 
खाबड) 

एक पटक खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेको (५)  

 

 □ एक पटक भन्त्र्दा बढी खटु्टाले भ ुाँइमा टेकेमा । 

□ एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएमा । 

 एक पटक सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएको(५)   

6. -याम्प (उकालो)   □ िोवकएको रेखा नाघी सर्ारी रोकेको र्ा सर्ारी नरोकी अगातड 
बढेको । 

□ रोवकएको अर्स्थाबाट सर्ारी अगातड बढाउाँर्दा सर्ारीको 
पछातडको टायर ६ इन्त्च भन्त्र्दा बढी पछातड सरेको । 

□ उकालो पार गरी ओरालोबाट झने क्रममा िोवकएको रेखा 
नाघी सर्ारी रोकेको र्ा सर्ारी नरोकी अगातड बढेको । 

□ एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएको । 

 

 

७. 

परीक्षाथीको 
व्यर्हारगि 
पक्षको समग्र 
मूल्याङ्कन 

सर्ारी चलाउन ुपूू्र्ा सर्ारीको बे्रक, टायर 
र ऐनाहरुको सामान्त्य तनरीक्षण नगरेको 
(३)  

  

हेल्मेटको लक नलगाइा सर्ारी चलाएको 
(४) 

  

अस्र्भावर्क गतिमा र्ा असंयतमि रुपमा 
सर्ारी चलाएको (३) । 

 

  

  िम्मा घटाइएको अङ्क (क)   

  प्राप्ताङ्क (ख) 

=१००-(क) 

 मूल्याकंन किााकोिः 
र्दस्िखििः 
नामिः 
पर्दिः 

  □ उिीणा  

□ अनिुीणा  
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अनुसूची-  ८ 

र्गा ‘ख‘('B‘) को प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन  फाराम 

परीक्षा सञ्चालन गने कायाालयको नाम, ठेगाना 
परीक्षाथीको नाम:  परीक्षाथीको रोल नं:  

परीक्षा तमति:  परीक्षा स्थल:  

 

क्र.

सं. 

परीक्षाका चरण अङ्क घट्न ेअर्स्था घटाइएको 
अङ्क 

अनशुिणा घोषणा गररएको कारण (शचन्त्ह लगाउन)े 

1.  

घमुाउरो आठ 

पवहलो पटक अंवकि रेखा छोएको (५) 

 

 

 □ र्दईु पटक भन्त्र्दा बढी अंवकि रेखा छोएको । 

□ सर्ारीको टायर अंवकि रेखा भन्त्र्दा बावहर गएको । 

□ ठीक दर्दिाबाट र्ा ठीक िररकाबाट ‘8’ आकार नबनाएको 
।  

□ अगातड बढ्ने क्रममा सर्ारीलाई पछातड तिर सारेको ।  

 

र्दोस्रो पटक अंवकि रेखा छोएको (५)  

2. उबड खाबड 
(स्पीड बे्रकर) 

एक पटक सम्म सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द 
भएको (५) 

 □ एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएको । 

 

3. यू टना टतनाङ इशन्त्डकेटर लाइट नबालेको (१०)  □ अंवकि  रेखा छोएको 
4. ट्रावफक संकेि ट्रावफक संकेिको पालना नगरेको(१५)   

 

5. 

 

 

र् याम्प (उकालो) 

  □ िोवकएको रेखा नाघी सर्ारी रोकेको र्ा सर्ारी नरोकी 
अगातड बढेको । 

□ रोवकएको अर्स्थाबाट सर्ारी अगातड बढाउाँर्दा सर्ारीको 
पछातडको टायर ६ इन्त्च भन्त्र्दा बढी पछातड सरेको । 

□ उकालो पार गरी ओरालोबाट झने क्रममा िोवकएको रेखा 
नाघी सर्ारी रोकेको र्ा सर्ारी नरोकी अगातड बढेको । 

□ एक पटक भन्त्र्दा बढी सर्ारीको स्टाटा बन्त्र्द भएको । 

6. ग्यारेि पावका ङ्ग सर्ारीलाई पछातड गडुाउने क्रममा एक 
पटक अगातड सारेको (१०) 

 □ सर्ारीलाई पछातड गडुाउने क्रममा एक पटक भन्त्र्दा बढी 
अगातड सारेको । 

□ अवङ्कि रेखा छोएको । 

 

 

७. 

परीक्षाथीको 
व्यर्हारगि 
पक्षको समग्र 
मूल्याङ्कन 

सर्ारी चलाउन ुपूू्र्ा सर्ारीको बे्रक, टायर र 
ऐनाहरुको सामान्त्य तनरीक्षण नगरेको (३)  

  

सीट बेल्ट सर्ारी चलाएको (४)  

अस्र्ाभावर्क गतिमा र्ा असंयतमि रुपमा 
सर्ारी चलाएको (३) । 

 

  िम्मा घटाइएको अङ्क (क)   

  प्राप्ताङ्क (ख) 

=१००-(क) 

 मूल्याकंन किााकोिः 
र्दस्िखििः 
नामिः 
पर्दिः 

  □ उिीणा  

□ अनिुीणा  
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अनुसूची -९ 

र्गा ‘क’ (‘A’) र्ा र्गा ‘ट’ (‘K’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको बनोट िथा Layout) सम्बन्त्धी वर्स्ििृ वर्र्रण 

1. Figure -8 Test को लागि: 

१) बाहिरी बृत्तिरुको हिहि ब्यास  ६ हमटर ४) टर याकको च डाई   १.५ हमटर 

२) हिहि वृत्तिरुको बाहिरी ब्यास ३ हमटर ५) प्रवेश तथा हिकासको च डाई १.५ हमटर   

३) बृत्तिरुको केन्द्रहबन्दु हबचको दुरी ४.५  हमटर ६) पिेलो माहकिं गको च डाई   २० सेन्टिहमटर  

 

  

Figure 1: Figure-8 Test: Marking on the ground by yellow color 

 

 

2. Narrow Plank Test को लागि: 

१) Plank /टर याक लम्बाई १० हमटर 

२) Plank /टर याक च डाई  ५० सेन्टिहमटर 

३) Plank /टर याक:  कौं हिट अथवा काठबाट बिाउि सहकिे छ । यसको माहथल्लो सति जहमिको सतिबाट  ५ सेन्टिहमटर अग्लो बिाई अगाहड र 

पछाहड छेउमा Ramp बिाईएको हुिु पछछ  ।      
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Plank surface: 50 mm above the leveled ground surface

10000

50
0

100 100

Ramp for narrow strip

50 mm thick PCC slab

Figure 2: Narrow Plank test: PCC cast in-situ slab/Wooden Plank 

 

3. Speed Breaker (Bumpy Test) को लागि: 

१) Test टर याक/Platform को  लम्बाई ५  हमटर २) Bump को च डाई  ३० सेन्टिहमटर 

३) Test टर याक/Platform को च डाई   २ हमटर  ४) Bump को उचाई  ५ सेन्टिहमटर 

५) Bump को सौंख्या  ६ वटा  ६)  Bump िरु वीचको दुरी 
(Center to Center) 

१ हमटर 

७) Test टर याक/Platform जहमिको सतिबाट  १० सेन्टिहमटर उचाईमा कौं हिटको बिाई दुबै छेउमा Ramp सहितको हुिुपिे      

 

10
0

Bump 50 mm above the Platform surface (1.0 m c/c)

5000

Bumpy Test (sectional view) platform for Motorcycle/scooter

1:2:4 PCC  platform for bumpy test setup300

0
150

 

Figure 3 Bumpy Test Platform (two-wheeler) 

  

4. Ramp Test को लागि: 

१) Ramp को जम्मा लम्बाई १५  हमटर २) Ramp को माहथल्लो Platform को लम्बाई  ३ हमटर   

३) Ramp को उकालो तथा ओरालोको  लम्बाई    ६ हमटर  ४) Ramp को माहथल्लो Platform को उचाई  १ हमटर  

५)  Ramp को च डाई   ३ हमटर 

६) Ramp को समू्पर्छ लम्बाईको दुवै हकिारामा ७० सेन्टिहमटर उचाईको Steel Pipe Railing रान्टिएको हुिुपिे छ ।   

७) Ramp को समू्पर्छ सतिमा कन्टिमा १० सेन्टिहमटर उचाईको १:२:४ PCC गररएको हुिुपिे   छ ।     
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6000 60003000

1000

15000

1:2:4 PCC Slab for Ramp surface
50 mm diameter steel pipe railing

 

Figure 4 Ramp Test Profile (Two Wheeler) 
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अनुसूची -१० 

र्गा ‘ख’ (‘B’) का लातग तलइने प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको बनोट िथा Layout) सम्बन्त्धी वर्स्ििृ वर्र्रण 

1. Figure -8 test को लागि 

१) बाहिरी वृत्तिरुको हिहि व्यास  १२ हमटर ४) टर याकको च डाई   ३ हमटर 

२) हिहि वृत्तिरुको बाहिरी व्यास ६ हमटर ५) प्रवेश तथा हिकासको च डाई ३ हमटर   

३) वृत्तिरुको केन्द्रहवन्दु वीचको दूरी ९ हमटर ६) पिेलो माहकिं गको च डाई   २० सेन्टिहमटर  

 

 

Figure 5: Figure -8 Test for Four Wheeler 

 

2. Speed Breaker (Hump Test) को लागि: 

१) Test टर याकको  लम्बाई १६  हमटर २) Hump को जहमि सतिमा  च डाई  १ हमटर 

३) Test टर याक को च डाई  ४ हमटर  ४) Hump को उचाई ( जहमि बाट )  १० सेन्टिहमटर 

५) Hump को सौंख्या  ५ वटा  ६)  Hump िरु वीचको दूरी  ४ हमटर 

७) Hump िरु जहमिको सतिमा १:२:४ PCC बाट बिाएको हुिुपिे छ । Hump िरुलाई प्रस्ट देन्टििे गरी सेतो र कालो 

रौंगको छड्के माहकिं ग  गिुछपिे छ ।     
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16 m

4 
m

4 m

 

Figure 6: Hump Test for Four Wheeler (small Vehicles) 

1.0 m

10 cm

 

Figure 7: Detail of the Speed Breaker (four Wheeler) 

 

 

 

3. Ramp Test (साना सवारी) को लागि: 

१) Ramp को जम्मा लम्बाई २३ हमटर २) Ramp को माहथल्लो Platform को 

लम्बाई  

६ हमटर   

३) Ramp को उकालो तथा ओरालोको  

लम्बाई   

 ८.५ हमटर  ४) Ramp को माहथल्लो Platform को 

उचाई  

१.५ हमटर  

५)  Ramp को च डाई   ५ हमटर 

६) Ramp को समू्पर्छ लम्बाईको दुवै हकिारामा ७० सेन्टिहमटर उचाईको  Steel Pipe Railing रान्टिएको हुिुपिे छ ।   

७) Ramp को समू्पर्छ सतिमा कन्टिमा १० सेन्टिहमटर उचाईको १:२:४ PCC गररएको हुिुपिे   छ ।     
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Figure 8: Ramp Profile for four-wheel (Small vehicles) 
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4. Garage Parking Test (साना सवारी) को लागि: 

१) Main टर याकको  लम्बाई २०  हमटर २) Main  टर याकको  च डाई  ३ हमटर 

३) Garage  टर याकको  लम्बाई  ८.५ हमटर  ४) Garage  टर याकको  च डाई  ३ हमटर  

५) Main  टर याक र Garage  टर याकको हमलािको अर्छ ब्यास १.५ हमटर  

६) प्रररक्षर् स्थलको सतिमा पौंिेलो रौंगले २० सेन्टिहमटर च डाइको माहकिं ग गरेको िक्शामा देिाए जसै्त Traffic Cone 

रािेको हुिु पिे । 
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Figure 9: Garage Test Spot for small vehicle (Car) 

 


