


 

 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          सखंयाः१३          फागुन ०५ गते बुधबार, २०७७ 

भाग-२ 

 गन्यापधुरा गाउँपालिका के्षत्रलभत्र टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई-ररक्सा 

व्यवस्थापन लनरे्दलिका, २०७७ 

प्रस्तावनाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोजिम गन्यापधरुा 

गाउँपाजलकाक्षेत्रजित्र सञ्चाल ह दँ ैआएका टेम्पो, अटोररक्सा तथा ई-ररक्सालाई व्यवजस्थत गनन आवश्यक दजेिएकाले 

सो को व्यस्थापन गनन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ (ट) ले जदएको अजधकार प्रयोग 

गरर टेम्पो, अटो ररक्सा तथा इ-ररक्सा व्यवस्थापन जनदजेिका २०७७ गन्यापधरुा गाउँपाजलका डडेल्धरुाको जमजत 

२०७७।११।०५ गते बसेको कायनपाजलका बैठकबाट पाररत गरी लाग ुगररएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः 

क) यस जनदजेिकाको नाम “टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई-ररक्सा व्यवस्थापन लनरे्दलिका” २०७७ रहकेो छ । 

ि) यो जनदजेिका  गाउँ कायनपाजलकाबाट स्वीकृत िइ स्थानीय रािपत्रमा प्रकाजित िएको जमजतदजेि लाग ुह नेछ ।  

२. पररभाषा: जवषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस जनदजेिकामा : 

क) “प्रमिु” िन्नाले  गाउँपाजलकाको  गाउँ अध्यक्षलाई सम्झन ुपछन ।  

ि) “उपप्रमिु” िन्नाले  गाउँपाजलकाको  गाउँ कायनपाजलका उपाध्यक्षलाई सम्झन ुपछन ।  

ग) “कायनपाजलका”िन्नाले गन्यापधरुा  गाउँ कायनपाजलका सम्झन ुपछन । 

घ) “गाउँपाजलका”िन्नाले गन्यापधरुा  गाउँपाजलका सम्झन ुपछन । 

ङ) “जनदजेिका” िन्नाले “टेम्पो, अटोररक्सा तथा ई-ररक्सा व्यवस्थापन लनरे्दलिका, २०७७” सम्झन ुपदनछ ।  

च) “प्रमिु प्रिासकीय अजधकृत” िन्नाले गन्यापधरुा  गाउँपाजलकाको प्रमिु प्रिासकीय अजधकृतलाई सम्झनपुछन। 

छ)" वडा अध्यक्ष” िन्नाले सम्बजन्धत वडाको वडा अध्यक्ष सम्झन ुपदनछ । 

स्थानीय राजपत्र 





 

ि) "व्यवस्थापन सजमजत " िन्नाले दफा ३ बमोजिम गजठत टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई-ररक्सा व्यवस्थापन सजमजतलाई 

सम्झन ुपदनछ ।  

झ) “स्थानीय तह िन्नाले नेपालको संजवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिम गजठत  गाउँपाजलका सम्झनपुछन ।  

ञ) "सवारी साधन" िन्नाले टेम्पो तथा अटोररक्सा सम्झन ुपने छ ।  

३. टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई-ररक्सा व्यवस्थापन सलमलत गठनः 

(१) गाउँपाजलकाके्षत्र जित्र टेम्पो अटो ररक्सा तथा ई ररक्सा सञ्चालनलाई व्वजस्थत गनन सवनसलुि र दघनटना रजहत 

ढङ्गबाट सेवा सचुारु एव ंसवु्वजस्थत गनन आवश्यक मागनदिनन गनन गाउँपाजलकामा दिेहायअनसुारको टेम्पो, अटो ररक्सा 

तथा ई-ररक्सा व्यवस्थापन सजमजत रहनेछ । 

क. गाउँपाजलका अध्यक्ष            -अध्यक्ष 

ि. गाउँपाजलका उपाध्यक्ष          -सदस्य 

ग. प्रमिु प्रिासकीय अजधकृत         -सदस्य 

घ. गाउँपाजलका पवूानधार जवकास सजमजत संयोिक       -सदस्य 

ङ. प्रजतजनजध इलाका प्रिासन कायानलय डडेल्धरुा       -सदस्य 

च. प्रजतजनजध इलाका प्रहरी कायानलय       -सदस्य 

छ. प्रजतजनजध इलाका ट्राजफक कायानलय        -सदस्य 

ि. अटो व्यवसायीहरुमध्ये गाउँपाजलकाबाट मनोजनत व्यवसायी १ िना वा संस्था प्रजतजनजध  -सदस्य 

झ. पवूानधार जवकास िािा प्रमिु         -सदस्य-सजचव 

(२) ३ को उपदफा १ को (ि) बमोजिमको सदस्य कायनपाजलकाले तोके बमोजिमको समयसम्म बहाल रहनेछ । 

(३) दफा ३ बमोजिम गजठत सजमजतको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ । बैठक अध्यक्षको आदिेले सदस्य सजचवले 

बोलाउनेछ । 

४. सलमलतको काम कततव्य र अलधकारः 

(१)दफा ३ बमोजिमको सजमजतको काम कतनव्य र अजधकार दहेाय बमोजिम रहनेछः- 

(क)  गाउँपाजलका जित्र टेम्पो तथा अटोररक्सा संचालनलाई व्यवजस्थत गनन आवश्यक मागनदिनन गने (ि) टेम्पो तथा 

अटोररक्साको पाजकन ङ्ग स्थल तोक्ने,  

ग) टेम्पो तथा अटोररक्साको स्थान अनसुार िाडा दर जनधानरण गने । 

घ) सेवा क्षेत्र जनधानरण तथा कलस्टर अनसुार टेम्पो तथा अटोररक्सा संख्या तोक्ने । 

ड) गाउँपाजलका के्षत्रजित्रको लाजग आवश्यक्ता अनसुारको टेम्पो तथा अटोररक्सा संख्या जनधानरण गने । 

च) टेम्पो तथा अटोररक्साको व्यवस्थापन एव ंयात्रहुरु बीच िएको जववादको समाधान गनन आवश्यक सहिीकरण गने।  

 

 





 

५) र्दतात‚नवीकरण र खारेजीः- 

(१) प्रत्येक टेम्पो तथा अटोररक्सा सवारी ऐनरजनयम वमोजिम यातायात कायानलयमा जनयमानुसार दतान एव ंनजवकरण ि ै

गाउँपाजलकामा वाजषनक रुपमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४ (१) क बमोजिम गाउँपाजलकाले 

तोकेको वाजषनक सवारी कर तोजकएको म्याद जित्र अजनवायन बझुाई गाउँपाजलकामा अनुसचूी-१ को ढाँचा जनवदेन 

जदइसजूचकरण ह न ुपनेछ । अटोररक्सासजूचकरण गदान दहेाय बमोजिमको कागिात पेि गनुनपनेछ ।  

क. अनसुचुी-१ बमोजिमको ढाँचामा जनवदेन पेि गने  

ि. गाउँपाजलकाबाट एक हिार रुपैया जतरेको रजसद‚  

ग. प्रदषुण मापदण्ड जित्र परेको प्रमाजणत गररजदएको पत्र‚  

घ. िन्सार प्रज्ञापन पत्र/िन्सार महिलु जतरेको रजसद प्रजतजलपी‚  

ङ. फमन वा कम्पनीमा दतान िएको प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी‚  

च आयकर दतानको कागिात/करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी/VAT दतानको प्रजतजलपी‚  

छ. सवारी साधनको इजन्िन‚ च्याजससको फोटो‚  

ि. सवारी साधन कायानलयमा ल्याई चेकिाँच गराउनपुने‚ 

झ. जवमाको कागिातको प्रजतजलपी 

ञ. सवारी कर‚ आयकर जतरेको प्रमाण‚ 

ट. जवजिय संस्थाबाट ऋण लगानी ि ैदतान ह नेहरुको हकमा जवजिय संस्थाको दतान प्रमाणपत्र‚ आयकर (PAN) करचकु्ता 

र व्यजक्त िए नागररकताको प्रजतजलपी ।  

ठ. सवारीधनी स्वयं उपजस्थत ह नपनेछ । स्वयं उपजस्थत ह न नसक्ने िएमा सवारीधनीले मन्िरुीनामा जदएको पत्र । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई- ररक्सा सजूचकरण गाउँपाजलकाले अनसुचूी-२ बमोजिम अजिलेि 

िडागरी सजूचकरण गनेछ । 

 (३) गाउँपाजलकामा दतान िई संचालनमा आएका टेम्पो तथा अटोररक्साले वाजषनक रुपमा गाउँपाजलकामा तोजकएको 

सवारी कर बझुाई नवीकरण गनुनपनेछ । नवीकरण गदान जनम्न कागिातहरु पेि गनुनपनेछ ।  

क. गाउँपाजलकाबाट तोजकएको ढाँचामा जनवदेन पेि गने ।  

ि. प्रदषुण मापदण्ड जित्र परेको प्रमाजणत गररजदएको पत्र ।  

ग. दतान गदान वा अजघल्लो आ.व. मा नजवकरण गदान बझुाएको सवारी करको रजसदको प्रजतजलपी ।  

घ. जवमाको कागिातको प्रजतजलपी ।  

ङ. सवारी चालकको सवारी चालक अनमुजत पत्रको प्रजतजलपी । 

च. सवारीधनी स्वय उपजस्थत ह नपुनेछ । स्वयं उपजस्थत ह न नसक्ने िएमा सवारीधनीले मन्िरुीनामा जदएको पत्र । 

(४) गाउँपाजलकाले यस दफा बमोजिम टेम्पो तथा अटोररक्सा सजूचकरण गरी प्रमाणपत्र जदन सक्नेछ ।  

६. रुट लनधातरणः  

(१) गाउँपाजलका जित्र उल्लेजित संख्यामा टेम्पो, अटोररक्सा तथा ई- ररक्साले सेवा जदने गरर स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ (ट) वमोजिम रुट प्रत्येक सवारी साधनका लाजग चौमाजसक रूपमा चार सय रुपैया 

िलु्क जलइ अनसुचूी-३को ढाँचामा रुट जनधानरण पत्र िारी गने छ । रुट जनधानरण पत्र प्रत्येक सवारी साधनले अजनवायन 

रूपमा साथमा राख्न ुपनछे ।  

गाउँपाजलका जित्र संचालन ह ने अजधकतम अटोको संख्या  -२०० 





 

(२) उपदफा (१) बमोजिमका स्थान एव ंसेक्टरमा सवारी संख्या थपघट गनुन परेमा दफा ३ बमोजिम गजठत सजमजतको 

जनणानयानसुार ह नेछ । 

(३) प्रत्यक सवारी साधनले यस दफा बमोजिम रुट परजमट जलंदादहेाय बमोजिमको कागिात पेि गनुनपनेछ । 

क. गाउँपाजलकामा सजूचकरण िएको प्रमाण  

ि. नजवकरण िएको ब्लबुकुको प्रजतजलपी ।  

ग. िाँचपास प्रमाण पत्र । 

घ. वीमा (सवारी‚ चालक, यात्र ुर तेयो पक्ष) िएको प्रजतजलपी ।  

ङ. माग िएको रुट िलुाउनपुने ।  

च. चालकको लाइसेन्सको प्रजतजलपी र नागररकताको प्रजतजलपी । 

छ. यस जनदजेिका बमोजिम दस्तरु बझुाएको नगदी रजसद । 

ि. अको के्षत्रबाट अनमुजत जलई आएकोमा सो कायानलयको सहमजतपत्र ।  

झ. सवारीधनी स्वयं उपजस्थत निएमा मन्िरुीनामा पेि गनुनपने । 

(४) अटोररक्साको रुट परजमट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था; 
क. रुट परजमटको अवजध छ मजहनाको ह नेछ । म्याद समाप्त िएको जमजतले पन्र जदनसम्म परजमट नजवकरण 
गराईसक्नपुनेछ । पन्र जदन पजछ थप जतस जदन सम्म अथानत िरुु म्याद समाप्त िएको पैताजलस जदनसम्म  दोब्बर दस्तरु 
जतरी नजवकरण गराउन सजकनेछ  । सो म्याद पजन समाप्त ि ैआएमा प्रजतजदन दि रुपैयाँका  दरले लाग्नेछ ।  
ि. नजवकरण गनन कुनै जनकायबाट सवारी संचालनमा रोक्का निएको ह नपुनेछ । 
ग. परजमट नजवकरण दतान वीमा वा िाँच पास अवधीले नभ्याउने  िएमा िनु अवधी पहीला सजकन्छ सो उल्लेि गरी 

नजवकरण गररजदने र पजछ उक्त कागिात ल्याई आएमा बाँकी रहकेो अवधी सोजह दस्तरुको आधारमा नजवकरण गररजदने। 
घ. तोजकएको के्षत्र बाहके अन्य के्षत्रमा अनमुजत नजलई संचालन गनन पाईने छैन । 
ङ. पजहलो पटक तीस जदनजित्र रुट  परजमट जलँदा जवलम्व िररवाना लाग्ने छैन । सो समयमा पजन दतान गनन नआएमा यसै 

दफा बमोजिम िररवाना लाग्नेछ ।  
७. चािकिे पािना गनुतपने लनयमहरुः  
(१) प्रत्येक सवारी चालकले दहेाय बमोजिमको जनयम अजनवायन पालना गनुनपनेछ ।  
क. सवारी चालक अनमुजतपत्र, सवारी दतान जकताब, बाटो इिाितपत्र,साथमा जलई मात्र सवारी चलाउनपुने । 
ि. जवमा नजवकरण गरेको प्रमाण पत्र साथमा राजि सवारी साधन चलाउनपुने । 
ग.  अटो ररक्साको याजन्त्रक अवस्था जठक िए/निएको चेकिाँच गरेर मात्र सवारी साधन चलाउनपुने । 
घ. मादक पदाथन तथा लाग ुऔषध सेवन गरर सवारी चलाउन पाईनेछैन साथे प्रजतबजन्धत मालसमान तथा जचिबस्त ु  

ओसारपोसार समते गनन पाईनेछैन । 
ङ. सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग र ठूलो आवािमा गीत संजगत बिाएर सवारी  चलाउन पाईनेछैन । 
च. लेन अनसुारको पालना गनुनपने, आफु िन्दा अगाडीको सवारी साधनसँग दरुी कायम गनुनपने । 
छ. अटोररक्साको अगाडीको िाग चालकको दायाँ वाया ँयात्र ुतथा मालसमान राख्न पाईने छैन साथै सवारीको बाजहरपट्टी 

िागमा मालसमान तथा यात्र ुराख्न र झणु्ड्याउन पाईने छैन । 





 

ि. सामाजिक सद्भाव र सडक सरुक्षामा ध्यान जददँ ैयात्रमुतै्री व्यवहार गनुनपने  साथै अिक्त, वदृ्ध तथा बालबाजलकालाई 

जविेष ध्यान परु् याउनपुने । 
झ. सडकमा  िथािावी सवारी साधन रोक्ने, पाजकन ङ गने िस्ता कायन गनन पाईनेछैन साथै सवारी साधन पणून रुपमा 

रोजकएको अवस्थामा मात्र यात्रु चढाउने ओराल्ने गनुनपदनछ  ।  
ञ. राजतको समयमा  यात्रा गदान लाइटको सजह सदपुयोग गननसपनेछ । अटोररक्सा जतब्र गजतमा चलाउने र आफुिजुि 

साधनको स्वरुप पररवतनन गने िस्ता कायन गनन पाईने छैन ।  

ट. अटोररक्सा मखु्य सडकमा संचालन गने, सडकको िथािावी प्रयोग गने, िारीररक तथा मानजसक अवस्था जठक 

निएकाले सवारी चलाउने िस्ता कायन गनन पाइने छैन । होजसयारी पवूनक सवारी साधन चलाउनपुनेछ ।  

ठ.  सवारी दघुनटना सवारी आवागमन अवरोध, ट्राजफक समस्या तथा गनुासो िए तत्काल ट्राजफक प्रहरी कायानलय र 
गाउँकायनपाजलका कायानलयलाई िानकारी जदनपुनेछ ।  
ड. कच्ची र अफ्टेरो गन्तव्यमा िाँदा सञ्चालक सिग िई सो स्थानमा संचालन गदान कुनै दघुनटना िएमा बालक स्वयं 
जिम्मवेार ह न ुपनेछ ।  
द. क्षमता िन्दा बढी यात्र ुबोक्न पाइने छैन ।  
ढ. अटोको अगाडी रुट नम्बर र स्थान दजेिने गरर टाँस्न ुपने ।  

८. यात्रु सुरक्षाः-  

(१) यात्र ुसरुक्षाका लाजग प्रत्येक सवारी साधनमा जनम्नानसुारका जनयमहरु पालना गनुन/गराउन ुपनेछ ।  

क. अटोररक्साहरुको दाजहने तफन बाट यात्र ुचढ्ने र झने गनन नजमल्ने बनाउनपुने ।  
ि. स्थान अनसुारको िाडादर उल्लेि गरर सवारी साधनमा दजेिने गरर टाँस्नपुने ।  
ग. यात्रहुरुले यात्राका बित िथािाजव फोहर नफाल्ने व्यवस्था जमलाउनपुनेछ ।  
घ. पाजकन ड स्थल र अटो पाकन  सजमजतले जनधानरण गने  
९.लवमा सम्बन्धी व्यवस्था:  

(१) सवारी धनी वा व्यववस्थापकलाई बीमा वापतको रजसद मात्र काटेको आधारमा दघुनटना िएपजछ वीजमत रकम 

नपाइने ह नाले अजनवायन रुपमा सम्बजन्धत बीमा कम्पनीसँग सो रकम बराबरको बीमा पोजलसी वा प्रमाणपत्र जलनपुने 
अन्यथा दघुनटना वापतको क्षजतपतुी नपाइन ेव्यहोराको िानकारी जदनपुनेछ । कायानलयमा वीमा पोजलसी कागिात पेि 
नगरेमा कायानलयबाट सम्पादन ह ने सवारी सम्बन्धी कुनैपजन सेवाहरु प्रदान गररने छैन ।  

(२) प्रत्येक सबारीले ऐन र जनयमावलीले तोके बमोजिमका दघुनटना बीमा, मिदरु वीमा, तेश्रो पक्ष बीमा आदीको बीमा 

गरेको ह नपुनेछ ।  

(३) बाटो इिाित िारी वा नजवकरण गदान उक्त सवारीको सम्बजन्धत अजिलेिमा बीमाको नाम र बहाल अवधी 

िनाउनपुनेछ ।  
१०. जररवाना सम्बन्धी व्यवस्थाः-  

यस जनदजेिका बमोजिम िररवाना सम्बन्धी व्यवस्था संघीय तथा प्रादजेिक यातायात काननू दहेायको कसरु बमोजिम 
ह नेछ ।  

क. ट्राजफक संकेत वा इिारा उल्लघनं गरी चलाएको,  





 

ि. पाकीड जनषधे गररएको ठाँउ वा समयमा पाकीङ गरेमा,  

ग. सवारी मोड्न वा ध्वनी संकेत जनषधे गररएको ठाउँमा मोडेमा वा ध्वनी संकेत  जदएमा,  

घ. गलत साइडतफन  सवारी चलाएमा,  

ड. एकतफी सडकमा सो जवपररत चलाएमा,  

च. अवस्था जठक निएको सवारी चलाएमा,  

छ. जनधानरीत गजतिन्दा बढी गजतमा सवारी चलाएमा,  

ि. राती बिी नबाली सवारी चलाएमा, 

झ. मादक पदाथन सेवन गरी सवारी चलाएमा 

ञ. नम्वर प्लेट नरािी सवारी चलाएमा 

ट. जनधानररत जसट िन्दा बढी यात्र ुरािी चलाएमा 

ठ. सावनिजनक सवारीको चालकले यात्री जलन इन्कार गरेमा 

ड. जनधानररत िाडा दर िन्दा बढी िाडा जलइ सवारी चलाएमा 

ढ. लापरवाही साथ सवारी चलायमा  

ण. बाटो इिाितपत्र नजलइ सावनिजनक सवारी चलाएमा 

त. चालक अनमुती पत्र साथमा नरािी सवारी चलाएमा 

थ. प्रचजलत काननुमा उल्लेि  िएका अन्य व्यवस्था उल्लंघन िएमा । 

११. जाँचपास सम्बन्धी व्यवस्थाः  

(१) यस सवारी साधन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचजलत काननु बमोजिम ह नेछ । 

१२. भाडार्दरः  

(१) गाउँपाजलका जित्र संचालन ह ने सवारी साधनले दहेाय बमोजिमको अजधकतम िाडादर जलइ यातायात सेवा जदन ु

पनेछ । तोजकयको िाडादर िन्दा बढी असलु गरेको पाइएमा १० बमोजिमको दण्ड सिाय तथा िररवाना गाउँपाजलकाले 

तोके बमोजिम ह नेछ । 

क.  जपच गररएको सडकमा प्रजत जकलो जमटर अजधकतम १० का दरले । 

ि. कच्ची सडकमा सवारी साधनमा यात्रा प्रजतजकलो जमटर अजधकतम पन्रका दरले 

(२) िाडादर पररवतनन गनुन पने अवस्था आएमा दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गजठत सजमजतले समय सापेक्ष पररवतन 

गनन सक्नेछ । 

१३. पटके कर सम्बन्धी व्यवस्थाः  

(१) यस गाउँपाजलकाले प्रदान गरेको रुट परजमट िन्दा अन्य ठाउँमा सवारी चलाउन ुपने िएमा प्रजत जकलोजमटर दईु 

रुपैयाका दरले जवहान सात विे दजेि साँझ सात बि ेसम्म चलाउन पाउनेछ । 





 

१४. सम्पकत  इकाई खडा गने: 

(१) यस जनदजेिकामा िएका व्यवस्था गाउँपाजलकाको तफन बाट कायानन्वयन गनन, अजिलेि व्यवस्थापन तथा समन्वय 

गनन गाउँपाजलका अन्तगनत एउटा इकाई िडा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम इकाई िडा नह निेल सम्मको लाजग गाउँपाजलकाले कुनै कमनचारीलाई सो कायनगनन जिम्मेवारी 

तोजकनेछ । 

(३) यस दफा बमोजिम िजटने कमनचारीले कायानलय समय िन्दा अजघपजछ कायन गनुन परेमा अजतररक्त सजुवधा उपलब्ध 

गराउनेछ । 

१५. अनुगमनः 

(१) ट्राजफक प्रहरी र गाउँपाजलकाले उल्लेजित कायनजवधी बमोजिम अटोररक्सा संचालन िए निएको अनगुमन गनन 

सक्नेछ । 

१६. लवलवधः  

(१) यस जनदजेिकामा उल्लेि निएका जवषयहरु सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जनयम तथा अन्य प्रचजलत काननु 

बमोजिम ह नेछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनुसूची-१ 

(र्दफा ५ सँग सम्बलन्धत) 

टेम्पो , अटो ररक्सा तथा ई- ररक्सा सूचीकरण गनतको िालग लनवेर्दनको ढाँचा 

लमलतः 

श्री प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत ज्यु, 

गन्यापधुरा गाउँपालिका, डडेल्धुरा । 

लवषयः अटो ररक्सा सूचीकृत गरी पाउँ । 

उपरोक्त सम्बन्धमा मरेो /हाम्रो नाममा रहकेो जनम्नानसुारको सवारी साधन त्यस गाउँपाजलका के्षत्रजित्र सञ्चालन 

गनन दहेायका जववरण संलग्न रािी रु……….. को रािश्व दाजिला िौचरको प्रजतजलपी संलग्न रािी पेि गरेको छु । 

तपलििः 

१ सवारी धनीको नामः 

२ सवारी साधन नः 

३ इजन्िन नम्बरः 

४ चेजसस नम्बरः 

संलग्न कागिातहरु 

क. सवारी दतान प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी 

ि. सवारीचालक अनमुती पत्र प्रजतजलपी 

ग. प्रदषुण मापदण्डजित्र परेको प्रमाजणत प्रजतजलपी 

घ. सक्कल िन्सार प्रज्ञापन पत्र/ िन्सार महिलु जतरेको रजसद प्रजतजलपी 

ङ. फमन वा कम्पनी दतान िएको प्रमाणपत्रको  प्रजतजलपी 

च. आयकर दतानको कागिात/करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी/VAT दतानको प्रजतजलपी 

छ. सवारी साधन कायानलयमा ल्याई चेकिाँच गराउनपुने 

ि. जवमाको कागिातको प्रजतजलपी 

झ. जविीय संस्थाबाट ऋण लगानी िई दतान ह नेहरुको हकमा जविीय संस्थाको दतान प्रमाणपत्र आयकर करचकु्ता 

प्रमाणपत्र 

ञ. सवारी धनी स्वयम ्उपजस्थत ह नपुनेछ । स्वयम उपजस्थत ह न नसकेमा सवारीधनीले मञ्िरुीनामा जदएको पत्र 

 

 

  





 

अनुसूची-२ 

टेम्पो, अटो ररक्सा तथा ई-ररक्सा सूचीकरण लकतावको ढाँचा 

 

क्र. 

सं. 

र्दतात नं. सूचीकृत भएको 

लमलत 

सवारीधनीको नाम सवारीको 

प्रकार 

र्दतात गनेको 

हस्ताक्षर 

कायातिय 

छाप 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

      

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

अनुसूची-३ 

रुट परलमट लकताबको ढाँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमालणकरण लमलतः  

आज्ञािे,  

लर्दलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 

 

गन्यापधुरा गाउँपालिका  
गणेिपुर, डडेल्धुरा 

 

रुट परलमट इजाजत पत्र 

इजाजत 

पत्र पाएको 

के्षत्र(रुट) 

बहाि 

अवधी 

इजाजत पत्र लर्दने 

वा नवीरकरण 

गने अलधकारीको 

र्दस्तखत र लमलत 

बहाि 

    

 

सवारी साधनको लवस्तृत लववरण 

१.कम्पनीको नामः 

२. कम्पनी मोडेलः 

३. बनेको सालः 

४. जसजलण्डर संख्याः 

५. हषन पावर/जस.जसः 

६. च्याजसस नम्बरः 

७. इजन्िन नम्बरः 

८. सवारीको रङः 

९. चालक सजहत जसट क्षमताः 

१०. पेट्रोल/जडिलः 

११. रजडयो छ/छैनः 

१२. िररद िइ आएको माजनस वा कम्पनीः 

१३. प्रयोगः 

१४.चलाउने इलाकाः 

१५. िन्सार जनस्साः 

 

 

सवारर र्दतात नं. 

सवारी धनीको नामः 

वतनः 

 

 

 

सवारी धनीको          र्दतात गने अलधकारीको  

हस्ताक्षर        हस्ताक्षर 

 

 


