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ऩञ्चऩुयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन लनदे शिका, २०७५
प्रस्तावना् ऩञ्चऩुयी नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊ चारन हुदै आएका टे म्ऩो तथा अटोरयक्साराई व्मवशस्थत

गननआवश्मक दे शिएकारे सोको व्मवस्थाऩन गनन स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७५ को
दपा ११ उऩदपा (४) (ट) १

रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी "टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा

व्मवस्थाऩन लनदे शिका २०७५"ऩञ्चऩुयी नगयऩालरका, सुिेतको लभलत२०७५/ १२/१५गते को
कामनऩालरका फैठकफाट ऩारयत गयी रागु गये को छ ।
१.सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
क) मस लनदे शिकाको नाभ “टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन लनदे शिका २०७५”यहे को छ ।
(ि) मो लनदे शिका नगयकामनऩालरकाफाट स्वीकृत बएको लभलतदे शि रागु हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथन नरागेभा मस लनदे शिकाभा;
क) “प्रभुि” बन्नारे नगयऩालरकाको नगय प्रभुिराई सम्झनु ऩछन ।
ि) “उऩप्रभुि” बन्नारे नगयऩालरकाको नगय कामनऩालरका उऩप्रभुिराई सम्झनु ऩछन ।
ग) “कामनऩालरका” बन्नारे ऩञ्रचऩुयी नगयकामनऩालरका सम्झनु ऩछन ।

घ) “नगयऩालरका” बन्नारे ऩञ्रचऩुयी नगयऩालरका सम्झनु ऩदनछ ।
ङ) “लनदे शिका” बन्नारे "टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन लनदे शिका, २०७५" सम्झनु ऩदनछ ।
च)

“प्रभुि प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे ऩञ्रचऩुयी नगयऩालरकाको प्रभुि प्रिासकीम अलधकृतराई

सम्झनुऩछन ।
छ) " वडा अध्मऺ" बन्नारे सम्फशधधत वडाको वडा अध्मऺ सम्झनु ऩदनछ ।
ज) " व्मवस्थाऩन सलभलत " बन्नारे दपा ३ फभोशजभ गदठत टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन
सलभलतराई सम्झनु ऩदनछ ।
झ) “स्थानीम तह”बन्नारे नेऩारको सॊ ववधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोशजभ गदठत
नगयऩालरका सम्झनुऩछन ।
ञ) "सवायी साधन" बन्नारे टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सम्झनु ऩने छ ।
३.टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन सलभलत गठन्(१) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा

ु ब य दुघट
सॊ चारनराई व्मवशस्थत गनन सवनसर
न ना यहीत ढॊ गवाट सेवा सुचारु एवॊ सुव्मवशस्थत गनन
आवश्मक भागनदिनन गनन नगयऩालरकाभा दे हामअनुसायको टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा व्मवस्थाऩन सलभलत
यहने छ ।
क. प्रभुि

अध्मऺ

ि. उऩप्रभुि

सदस्म

ग. प्रभुि प्रिासवकम अलधकृत

सदस्म

घ. नगय कामनऩालरका ऩूवानधाय ववकास सलभलत सॊ मोजक
ङ. प्रलतलनलध इराका प्रिासन कामानरम सुिेत

सदस्म
सदस्म

च. प्रलतलनलध इराका प्रहयी कामानरम

सदस्म

छ. प्रलतलनलध इराका ट्रावपक प्रहयी कामानरम

सदस्म

ज. अटो व्मवसामीहरु भध्मे नगयऩालरकावाट भनोलनत व्मवसामी १ जना वा सस्थाको प्रलतनीधी
सदस्म
झ. ऩूवानधाय लफकास िािा प्रभुि

-सदस्मसशचव

२) ३ को उऩदपा (१) ज फभोशजभको सदस्म कामनऩालरकारे तोके वभोशजभको सभम सम्भ वहार
यहनेछ ।

३) दपा ३ फभोशजभ गठीत सलभलतको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ । फैठक अध्मऺको
आदे िरे सदस्म सशचवरे फोराउनेछ ।
४. सलभलतको काभकतनव्म य अलधकाय :- (१)दपा ३ फभोशजभको सलभलतको काभ कतनब्म य अलधकाय
दे हाम फभोशजभ यहनेछ्(क) नगयऩालरका लबत्र टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सॊ चारनराई व्मवशस्थत गनन आवश्मक भागनदिनन गने
(ि) टे म्ऩो तथा अटोरयक्साको ऩावकनङ्ग स्थर तोक्ने,
ग) टे म्ऩो तथा अटोरयक्साको स्थान अनुसाय बाडा दय लनधानयण गने ।
घ) सेवा ऺेत्र लनधानयण तथा करस्टय अनुसाय टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सॊ ख्मा तोक्ने ।

ड) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको रालग आवश्मक्ता अनुसायको टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सॊ ख्मा लनधानयण गने
।
च) टे म्ऩो तथा अटोरयक्साको व्मवस्थाऩन एवॊ मात्रुहरु फीच बएको वववादको सभाधान गनन आवश्मक
सहजीकयण गने ।
५) दतान, नववकयण य िाये जी :-(१) प्रत्मेक टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सवायी ऐनयलनमभ वभोशजभ मातामात
कामानरमभा लनमभानुसाय दतान एवॊ नववकयण बै नगयऩालरकाभा वावषनक रुऩभा स्थानीम सयकाय
सॊ चारन ऐन २०७४ को दपा ६४ (१) क वभोशजभ नगयऩालरकारे तोकेको वावषनक सवायी कय

तोवकएको म्माद लबत्र अलनवामन वुझाई नगयऩालरकाभा अनुसूची-१ को ढाॉचा लनवेदन ददइसूशचकयण हुन ु
ऩनेछ । अटोरयक्सासूशचकयण गदान दे हाम फभोशजभको कागजात ऩेि गनुऩ
न नेछ ।
ु ी १ फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन ऩेि गने
क. अनुसच
ि. नगयऩालरकाफाट एक हजाय रुऩैमा लतये को यलसद,
ग. प्रदुषण भाऩदण्ड लबत्र ऩये को प्रभाशणत गरयददएको ऩत्र,
घ. बधसाय प्रऻाऩन ऩत्र/बधसाय भहिुर लतये को यलसद प्रलतलरऩी,
ङ. पभन वा कम्ऩनीभा दतान बएको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी ,

च. आमकय दतानको कागजात/कयच ुक्ता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी/VAT दतानको प्रलतलरऩी,
छ. सवायी साधनको इशधजन, च्मालससको पोटो,
ज. सवायी साधन कामानरमभा ल्माई चेकजाॉच गयाउनुऩने,
झ. ववभाको कागजातको प्रलतलरऩी,

ञ. सवायी कय, आमकय लतये को प्रभाण,
ट. ववशिम सॊ स्थाफाट ऋण रगानी बै दतान हुनेहरुको हकभा ववशिम सॊ स्थाको दतान प्रभाणऩत्र,
आमकय (PAN) कयच ुक्ता य व्मशक्त बए नागरयकताको प्रलतलरऩी ।

ठ. सवायीधनी स्वॊम उऩशस्थत हुनऩनेछ । स्वमॊ उऩशस्थत हुन नसक्ने बएभा सवायीधनीरे
भञ्जुयीनाभा ददएको ऩत्र ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ टे प्ऩो तथा अटो रयक्सा सूशचकयण नगयऩालरकारे अनुसूची

२ फभोशजभ अलबरे ि िडागयी सूशचकयण गनेछ ।
(३) नगयऩालरकाभा

दतान

बई

सॊ चारनभा

आएका

टे म्ऩो

तथा

अटोरयक्सारे

फावषनक

रुऩभा

नगयऩालरकाभा तोवकएको सवायी कय फुझाई नवीकयण गनुऩ
न नेछ । नवीकयण गदान लनम्न
कागजातहरु ऩेि गनुऩ
न नेछ ।
क. नगयऩालरकाफाट तोवकएको ढाॉचाभा लनवेदन ऩेि गने ।
ि. प्रदुषण भाऩदण्ड लबत्र ऩये को प्रभाशणत गरयददएको ऩत्र ।
ग. दतान गदान वा अशघल्रो आ.व. भा नववकयण गदान फुझाएको सवायी कयको यलसदको प्रलतलरऩी
।
घ. ववभाको कागजातको प्रलतलरऩी ।
ङ. सवायी चारकको सवायी चारक अनुभलत ऩत्रको प्रलतलरऩी ।

च. सवायीधनी स्वॊम उऩशस्थत हुनऩु नेछ । स्वॊम उऩशस्थत हुन नसक्ने बएभा सवायीधनीरे
भञ्जुयीनाभा ददएको ऩत्र ।
(४) नगयऩालरकारे मस दपा फभोशजभ टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सूशचकयण गयी प्रभाणऩत्र ददन सक्नेछ
।
६. रुट लनधानयण्(१) नगयऩालरका लबत्र लनम्नानुसाय स्थानका रालग दे हाम वभोशजभको सेक्टयभा
ऩावकनङ हुने गयी उल्रेशित सॊ ख्माभा टे म्ऩो तथा अटोरयक्सारे सेवा ददने गरय स्थानीम सयकाय
सचारन ऐन २०७४ को दपा ११ उऩ दपा ४

(ट) वभोशजभ रुट प्रत्मेक सवायी साधनका रालग

चौभालसक रुऩभा चाय सम रुऩैमा िुल्क लरइअनुसूची -३को ढाॉचाभारुट लनधानयण ऩत्र जायी गने छ ।
रुट लनधानयण ऩत्र प्रत्मेक सवायी साधनरे अलनवामन रुऩभा साथभा याख्नु ऩनेछ ।
रुट लनधानयण्
लस.नॊ.

याख्ने स्थानकोनाभ

अटोको सॊ ख्मा

करस्टय

कैवपमत
करस्टय

१.

वाववमाचौय - ववधाऩुय

२५

१

२.

फाववमाचौय – ऩरै टे - चौय

३०

२

३.

फाववमाचौय – जाभु – ताताऩानी - कुइने

३०

३

४.

फाववमाचौय - बावय

२५

४

५.

फाववमाचौय - दुरारथाइन

२५

६.

फाववमाचौय - भाशझगाउ

२५

७.

फाववमाचौय - फयै चे

२५

2००

५

करस्टय

करस्टय
करस्टय

नगयऩालरका लबत्र सॊ चारन हुने अलधकतभ अटोको सॊ ख्मा-

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका स्थान एवॊ सेक्टयभा सवायी सॊ ख्मा थऩघट गनुन ऩये भा दपा ३ फभोशजभ
गदठत सलभलतको लनणनमानुसाय हुनेछ ।

(३) प्रत्मक सवायी साधनरे मस दपा फभोशजभ रुट ऩयलभट लरॉदादे हाम फभोशजभको कागजात ऩेि
गनुऩ
न नेछ ।

क. नगयऩालरकाभा सूशचकयण बएको प्रभाण

ु को प्रलतलरऩी ।
ि. नववकयण बएको ब्रुफक
ग. जाॉचऩास प्रभाण ऩत्र ।
घ. वीभा (सवायी, चारक, मात्रु य तेश्रो ऩऺ) बएको प्रलतलरऩी ।
ङ. भाग बएको रुट िुराउनुऩने ।
च. चारकको राइसेधसको प्रलतलरऩी य नागरयकताको प्रलतलरऩी ।
छ. मस लनदे शिका फभोशजभ दस्तुय फुझाएको नगदी यलसद ।
ज. अको ऺेत्रफाट अनुभलत लरई आएकोभा सो कामानरमको सहभलतऩत्र ।
झ. सवायीधनी स्वॊम उऩशस्थत नबएभा भञ्जुयीनाभा ऩेि गनुऩ
न ने ।

(४) अटोरयक्साको रुट ऩयलभट सम्फधधी अधम व्मवस्था;
क. रुट ऩयलभटको अवलध छ भवहनाको हुनछ
े । म्माद सभाप्त बएको लभलतरे ऩधर ददनसम्भ

ऩयलभट नववकयण गयाइसक्नुऩनेछ । ऩधर ददनऩलछ थऩ लतस ददनसम्भ अथानत िुरु म्माद
सभाप्त बएको ऩैतालरस ददनसम्भ दोब्फय दस्तुय लतयी नवीकयण गयाउन सवकनेछ । सो
म्माद ऩलन सभाप्त बै आएभा प्रलत ददन दि रुऩैमाॉका दयरे राग्नेछ ।

ि. नववकयण गनन कुनै लनकामफाट सवायी सॊ चारनभा योक्का नबएको हुनऩु नेछ ।
ग. ऩयलभट नववकयण गदान वीभा वा जाॉचऩास अवधीरे नभ्माउने बएभा जुन अवधी ऩवहरा
सवकधछ सो उल्रेि गयी नववकयण गरयददने य ऩलछ उक्त कागजात ल्माई आएभा फाॉकी
यहे को अवधी सोही दस्तुयको आधायभा नववकयण गरयददने ।
घ. तोवकएको ऺेत्र फाहेक अधम ऺेत्रभा अनुभलत नलरई सॊ चारन गनन ऩाईनेछैन ।

ङ. ऩवहरो ऩटक तीस ददनलबत्र रुट ऩयलभट लरदाॉ ववरम्फ जरयवाना राग्ने छै न । सो
सभमभा ऩलन दतान गनन नआएभा मसै दपा फभोशजभ जरयवाना राग्नेछ ।

&=

चारकरे ऩारना गनुऩ
न ने लनमभहरुM-१_ प्रत्मेक सवायी चारकरे दे हाम फभोशजभको लनमभ अलनवामन

ऩारना गनुऩ
न नेछ ।
क. सवायी चारक अनुभलतऩत्र, सवायी दतान वकताव,फाटो इजाजतऩत्र साथभा लरई भात्र सवायी
चराउनुऩने ।
ि. ववभा, नववकयण गये को प्रभाण ऩत्र साथभा याशि सवायी साधन चराउनुऩने ।

ग. अटो रयक्साको माशधत्रक अवस्था दठक बए/नबएको चेकजाॉच गये य भात्र सवायी साधन
चराउनुऩने । तोवकएको बाय ऺभता य गलतभा भात्र सवायी साधन चराउनुऩने ।
घ. भादक ऩदाथन तथा रागु औषध सेवन गरय सवायी चराउन ऩाईने छै न साथै प्रलतफशधधत
भारसाभान तथा शचजफस्तु ओसायऩसाय सभेत गनन ऩाईने छै न ।

ङ. सवायी चराउॉदा भोफाइर पोनको प्रमोग य ठू रो आवाजभा गीत सॊ लगत फजाएय सवायी
चराउन ऩाईने छै न । सडकभा ध्मान केशधित गये य सुयशऺत साथ सवायी साधन चराउनुऩने
।

च. रेन अनुिासनको ऩारना गनुऩ
न ने, आपुबधदा अगाडीको सवायी साधनसॉग दूयी कामभ गनुऩ
न ने
।
छ. अटोरयक्साको अगाडीको बाग चारकको दामाॉ फामाॉ मात्रु तथा भारसाभान याख्न ऩाईने छै न
साथै सवायीको फावहयी बागभा भारसाभान तथा मात्रु याख्न य झुण्माउन ऩाईने छै न ।

ज. साभाशजक सद्भाव य सडक सुयऺाभा ध्मान ददॉदै मात्रुभैत्री व्मवहाय गनुऩ
न ने साथै अिक्त, वृद्ध
तथा फारफालरकाराई वविेष ध्मान ऩुर्माउनुऩने ।

झ. सडकभा जथाबावी सवायी साधन योक्ने, ऩावकनङ गने जस्ता कामन गनन ऩाइने छै न साथै सवायी
साधन ऩूणन रुऩभा योवकएको अवस्थाभा भात्र मात्रु चढाउने य ओयाल्ने गनुऩ
न नेछ ।
ञ. यालतको सभमभा मात्रा गदान राइटको सवह सदुऩमोग गनुऩ
न ने छ । अटोरयक्सा लतव्र गलतभा
चराउने य आपुिुिी सवायी साधनको स्वरुऩ ऩरयवतनन गने जस्ता कामन गनन ऩाईने छै न ।

ट. अटोरयक्सा भुख्म सडकभा सॊ चारन गने , सडकको जथाबावी प्रमोग गने , िायीरयक तथा
भानलसक अवस्था दठक नबएकारे सवायी चराउने जस्ता कामन गनन ऩाइने छै न । होलसमायी
ऩूवक
न सवायी साधन चराउनुऩनेछ ।
ठ. सवायी दुघट
न ना, सवायी आवागभन अवयोध, ट्रावपक सभस्मा तथा गुनासो बए तत्कार ट्रावपक
प्रहयी कामानरम य नगय कामनऩालरका कामानरमराई जानकायी ददनुऩनेछ ।

ड. कच्ची य अफ्टे यो गधतब्मभा जाॉदा सञ्चारक सजग बइन सो स्थानभा सॊ चारन गदान कुनै
दुघट
न ना बएभा चारक स्वमॊ शजम्भेवाय हुन ु ऩनेछ ।

ढ. ऺभता बधदा फढी मात्रु फोक्न ऩाइने छै न ।
ण. अटोको अगाडी रुट नम्फय य स्थान दे शिने गरय टाॉस्नु ऩने ।
८. मात्रु सुयऺा्-(१) मात्रु सुयऺाका रालग प्रत्मेक सवायी साधनभा लनम्नानुसायका लनमभहरु ऩारना
गनु/
न गयाउनु ऩनेछ ।
क. अटोरयक्साहरुको दावहने तपनफाट मात्रु चढ्ने य झने गनन नलभल्ने फनाउनुऩने ।
ि. स्थान अनुसायको बाडादय उल्रे ि गरय सवायी साधनभा दे शिने गरय टाॉस्नुऩने ।
ग. मात्रुहरुरे मात्राका फित जथाबावव पोहय नपाल्ने व्मवस्था लभराउनुऩनेछ ।
घ. ऩावकनङ स्थर य अटो ऩाकन सलभलतरे लनधानयण गने
९. ववभा सम्फधधी व्मवस्था्(१)सवायी धनी वा व्मववस्थाऩकराई वीभा वाऩतको यलसद भात्र काटे को
आधायभा दुघट
न ना बएऩलछ वीलभत यकभ नऩाइने हुनारे अलनवामन रुऩभा सम्फशधधत वीभा कम्ऩनीसॉग

सो यकभ फयाफयको वीभा ऩोलरसी वा प्रभाणऩत्र लरनुऩने अधमथा दुघट
न ना वाऩतको ऺलतऩुती नऩाइने
व्महोयाको जानकायी ददनुऩनेछ । कामानरमभा वीभा ऩोलरसी कागजात ऩेि नगये भा कामानरमफाट
सम्ऩादन हुने सवायी सम्फधधी कुनैऩलन सेवाहरु प्रदान गरयने छै न ।

(२) प्रत्मेक सवायीरे ऐन य लनमभावरीरे तोके फभोशजभका दुघट
न ना वीभा, भजदुय वीभा, ते श्रो
ऩऺ वीभा आदीको वीभा गये को हुनऩु नेछ ।

(३) फाटो इजाजत जायी वा नववकयण गदान उक्त सवायीको सम्फशधधत अलबरे िभा वीभाको नाभ य
फहार अवधी जनाउनुऩनेछ ।
१०. जरयवाना सम्फधधी व्मवस्था्- (१)मस लनदे शिका फभोशजभ जरयवाना सम्फधधी व्मवस्था सॊ घीम तथा
प्रादे शिक मातामात कानून दे हामको कसुय फभोशजभ हुनेछ ।

क. ट्रावपक सॊ केत वा इिाया उल्रघॊ न गयी चराएको,

ि. ऩाकीङ लनषेध गरयएको ठाउॉ वा सभमभा ऩाकीङ गये भा,

ग. सवायी भोड्न वा ध्वनी सॊ केत लनषेध गरयएको ठाउॉभा भोडे भा वा ध्वनी सॊ केत ददएभा,
घ. गरत साइडतपन सवायी चराएभा,

ङ. एकतपी सडकभा सो ववऩरयत चराएभा,
च. अवस्था दठक नबएको सवायी चराएभा,
छ. लनधानयीत गलतबधदा फढी गलतभा सवायी चराएभा,
ज. याती फिी नफारी सवायी चराएभा,

झ. भादक ऩदाथन सेवन गयी सवायी चराएभा,
ञ. नम्फय प्रेट नयािी सवायी चराएभा,
ट. लनधानयीत लसट बधदा फढी मात्रु यािी चराएभा,
ठ. सावनजलनक सवायीको चारकरे मात्री लरन इधकाय गये भा,
ड. लनधानयीत बाडा दयबधदा फढी बाडा लरई सवायी चराएभा,
ढ. राऩयवाही साथ सवायी चराएभा,
ण. फाटो इजाजतऩत्र नलरई सावनजलनक सवायी चराएभा,
त. चारक अनुभलत ऩत्र साथभा नयािी सवायी चराएभा,
थ. प्रचलरत कानूनभा उल्रे ि बएका अधम व्मवस्था उल्रॊ घन बएभा।
११. जाॉचऩास सम्फधधी व्मवस्था्-(१)मस सवायी साधन सम्फधधी व्मवस्था प्रचलरत कानून फभोशजभ
हुनेछ ।

१२. बाडादय्- (१)नगयऩालरका लबत्र सॊ चारन हुने सवायी साधनरे दे हाम फभोशजभको अलधकतभ
बाडादय लरई मातामात सेवा ददनु ऩनेछ । तोवकएको बाडादय बधदा फढी असुर गये को ऩाइएभा
१० को फभोशजभको दण्ड सजाम तथा जयीवाना नगयऩालरकारे तोके फभोशजभ हुनेछ।
क. वऩच गरयएको सडकभा प्रलत वकरोलभटय अलधकतभ दिका दयरे

ि. कच्ची सडकभा सवायी साधनभा मात्रा प्रलतवकरो लभटय अलधकतभ ऩधरका दयरे ।
(२) बाडादय ऩरयवतनन गनुऩ
न ने अवस्था आएभा दपा ३ को उऩदपा(१) फभोशजभ गदठत सलभलतरे
सभम साऩेऺ ऩरयवतनन गनन सक्नेछ ।

१३. ऩटके कय सम्फधधी व्मवस्था:-(१) मस नगयऩालरकारे प्रदान गये को रुट ऩयलभट बधदा अधम

ठाउॉभा सवायी चराउनु ऩने बएभा प्रलत वकरोलभटय दुई रुऩैमाॉका दयरे ववहान सात फजे दे शि साॉझ
सात फजे सम्भ चाराउन ऩाउनेछ ।
१४. सम्ऩकन इकाई िडा गने:-(१) मस लनदे शिकाभा बएका व्मवस्था नगयऩालरकाको तपनफाट
कामानधवमन गनन, अलबरेि व्मस्थाऩन तथा सभधवम गनन नगयऩालरका अधतगनत एउटा इकाई िडा
गरयनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ इकाई िडा नहुनेजर सम्भको रालग नगयऩालरकारे कुनै कभनचायीराई सो
कामनगनन शजम्भेवायी तोवकनेछ ।

(३) मस दपा फभोशजभ िवटने कभनचायीरे कामानरम सभम बधदा अशघऩलछ कामन गनुन अतरयक्त सुववधा
उऩरब्ध गयाउनेछ ।
१३. अनुगभन् (१)ट्रावपक प्रहयी य नगयऩालरकारे रे उल्रे शित कामनववधी फभोशजभ अटोरयक्सा
सॊ चारन बए नबएको अनुगभन गनन सक्नेछ ।
१४. ववववध्(१)मस लनदे शिकाभा उल्रे ि नबएका ववषमहरु सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन लनमभ
तथा अधम प्रचलरत कानुन फभोशजभ हुनेछन् ।

अनुसूशच-१

-दपा

५ सॊ ग सम्फशधधत_

टे म्ऩो तथा अटोरयक्सा सूशचकयण गननको रालग लनवेदनको ढाॉचा

श्री प्रभुि प्रिासकीम अलधकृत ज्मू,

लभलत्

ऩञ्रचऩुयी नगयऩालरका
सुिेत

ववषम् टे म्ऩो तथा अटो रयक्सा सूशचकृत ऩाउॉ ।

उऩयोक्त सम्फधधभा भेयो/ हाम्रो नाभभा यहे को लनम्नानुसायको सवायी साधन त्मस नगयऩालरका ऺेत्र
लबत्र सॊ चारन गनन दे हामका वववयण सॊ रग्न यािी रु.……….. को याजश्व दाशिरा बौचयको प्रलतलरऩी
सॊ रग्न यािी ऩेि गये को छु ।
तऩलसर
१. सवायी धलनको नाभ्
२. सवायी साधन नम्फय्
३. इशधजन नम्फय्
४. चेलसस नम्फय्
सॊ रग्न कागजातहरु
क. सवायी दतान प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी
ि. सवायी चारक अनुभती ऩत्रको प्रलतलरऩी ।
ग. प्रदुषण भाऩदण्ड लबत्र ऩये को प्रभाशणत गरयददएको ऩत्र ।
घ. सक्कर बधसाय प्रऻाऩन ऩत्र/बधसाय भहिुर लतये को यलसद प्रलतलरऩी ।
ङ. पभन वा कम्ऩनीभा दतान बएको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी

च. आमकय दतानको कागजात/कयच ुक्ता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी/VAT दतानको प्रलतलरऩी ।
छ. सवायी साधन कामानरमभा ल्माई चेकजाॉच गयाउनुऩने ।
ज. ववभाको कागजातको प्रलतलरऩी,
झ. ववशिम सॊ स्थाफाट ऋण रगानी बै दतान हुनह
े रुको हकभा ववशिम सॊ स्थाको दतान प्रभाणऩत्र,
आमकय (PAN) कयच ुक्ता य व्मशक्त बए नागरयकताको प्रलतलरऩी ।

ञ. सवायीधनी स्वॊम उऩशस्थत हुनऩनेछ । स्वमॊ उऩशस्थत हुन नसक्ने बएभा सवायीधनीरे
भञ्जुयीनाभा ददएको ऩत्र ।
लनवेदकको दस्तित
नाभ, थय्लभलत्

अनुसूची – ३
रुट ऩयलभट वकतावको ढाॉचा

सवारी दर्ाा नं .
सवारी धननको नामः
पञ्चपुरी नगरपालिका

वर्नः

फाववमाचौय, सुर्खेत

रुट परलिट इजाजत पत्र
सवारी धनीको
हस्ताक्षर

सवारी साधनको नवस्तृ र् नववरण
१. कम्पनीको नामः

इजाजर्-पत्र
पाएको क्षेत्र(रुट)

दर्ाा गने अनधकारीको
हस्ताक्षर

बहाल
अवनध

इजाजर् पत्र नदने वा
ननवकरण गने अनधकारीको
दस्तखर् र नमनर्

२. सवारीको मोडे लः
३. बने को सालः
४. नसनलण्डर सं ख्ाः
५.हर्ा पावर/नस.नस.:६. च्यानसस नम्बरः
७. इन्जजन नम्बरः
८. सवारीको रङ
९. चालक सनहर् नसट क्षमर्ाः
१०. पे टरोल /नडजे लः
११. रे नडयो छ/छै नः
१२. खररद भै आएको माननस वा कम्पनीः
१३. प्रयोगः
१४. चलाउने इलाकाः
१५. भन्सार ननस्ाः
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बहाल

