
 

स्थानीय राजपत्र 

सरुमारानी गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ३) 

भडग-२ 

िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड 
िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड क्षते्र सभत्र टेम्पो तथड अटो ररक्िड व्यवस्थडपन सनरे्दशिकड, २०७७ 

 

प्रस्तडवनड :- िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड क्षेत्र सभत्र िञ् चडलन ँदाँर्दआ काकड टेम्पो तथड अटोररक्िडलड  
व्यवशस्थत गनन कवश्यक रे्दशखाकडले िोको व्यवस्थडपन गनन स्थडनीय िरकडर िञ् चडलन ,न, 
२०७४ को र्दफड ११ उपर्दफड )४) )ट) १ ले दर्दाको असिकडरक्षेत्र सभत्र रँी स्थडनीय िरकडर 
िञ् चडलन ,न, २०७४ को र्दफड १०२ को उपर्दफड २ बमोशिम गडउाँ कडयनपडसलकडले "टेम्पो 
तथड अटोररक्िड व्यवस्थडपन सनरे्दशिकड २०७७" िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड, प्यूठडनको समसत 
२०७7/०८/०९  गतेको गडउाँकडयडनपडसलकड बआठकबडट पडररत गरी लडगद गरेकोछ ।  
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१. िंशक्षप् त नडम र प्रडरम्भ :  

क) यि सनरे्दशिकडको नडम "टेम्पो तथड अटोररक्िड व्यवस्थडपन सनरे्दशिकड २०७७" रँेको 
छ।  

ख) यो सनरे्दशिकड गडउाँ कडयनपडसलकडबडट स्वीकृत भाको मसतरे्दशख लडगद ँदनेछ ।  

२. पररभडषड : ववषय वड प्रिंगले अको अथन नलडगमेड यि सनरे्दशिकडमड :  

क) "अध्यक्ष" भन् नडले गडउाँकडयनपडसलकडको अध्यक्षलड  िम्झनद पछन ।  

ख) "उपडध्यक्ष" भन् नडले गडउाँकडयनपडसलकडको उपडध्यक्षलड  िम्झनद पछन । 

ग) "कडयनपडसलकड" भन् नडले िरुमडरडनी गडउाँकडयडनपसलकड िम्झनद पछन ।  

घ) "गडउाँपडसलकड" भन् नडले िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड िम्झनद पर्दनछ ।  

ङ) "सनरे्दशिकड" भन् नडले "टेम्पो तथड अटोसिक्िड व्यवस्थडपन सनरे्दशिकड, २०७7" िम्झनद 
पर्दनछ।  

च) "प्रमदख प्रिडिकीय असिकृत" भन् नडले िरुमडरडनी गडउाँपडसलकडको प्रमदख प्रिडिकीय 
असिकृतलड  िम्झनद पर्दनछ ।  

छ) "वडड अध्यक्ष" भन् नडले िम्बशन्ित वडडको वडड अध्यक्ष िम्झनद पर्दनछ ।  

ि) "व्यवस्थडपन िसमसत" भन् नडले र्दफड ३ बमोशिम गदठत टेम्पो तथड अटोररक्िड व्यवस्थडपन 
िसमसतलड  िम्झनद पर्दनछ ।  

झ) "स्थडनीय तँ" भन् नडले नेपडलको िंवविडनको िडर ५६ को उपिडरड ४ बमोशिम गदठत 
गडउाँपडसलकड िम्झनद पर्दनछ ।  

ञ) "िवडरी िडिन" भन् नडले टेम्पो तथड अटोररक्िड िम्झनद पनेछ ।  

 

 

३. टेम्पो तथड अटोररक्िड व्यवस्थडपन िसमसत गठन :  

१) गडउाँपडसलकड क्षेत्र सभत्र टेम्पो तथड अटोररक्िड िञ् चडलनलड  व्यवशस्थत गनन िवनिदलभ र 
र्ददघनटनड रवँत ढंगबडट िेवड िदचडरु रावं िदव्यवशस्थत गनन कवश्यक मडगनर्दिनन गनन 
गडउाँपडसलकडमड रे्दँडय अनदिडरको टेम्पो तथड अटोररक्िड व्यवस्थडपन िसमसत रँने छ ।  

क) गडउाँपडसलकडको भौसतक पूवडनिडर ववकडि िसमसतको िंयोिक िंयोिक 

ख) गडउाँपडसलकडको भौसतक पूवडनिडर ववकडि िसमसतको मवँलड िर्दस्य िर्दस्य 

ग) प्रसतसनसि इलडकड प्रिडिन कडयडनलय, प्यूठडन िर्दस्य 

घ) ढदंगेगवढ र बड्डडड प्रँरी चौकी  न्चडिनँ रु िर्दस्य 

ड.) प्रसतसनसि ट्रडवफक प्रँरी कडयडनलय िर्दस्य 
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च) अटो/टेम्पो व्यवियीँरू मध्येबडट मनोसनत व्यविडयी १ िनड वड 
िंस्थडको प्रसतसनसि  

िर्दस्य 
 

छ) पूवडनिडर ववकडि िडखड प्रमदख िर्दस्य  
ि) प्रिडिन िडखड प्रसतसनसि िर्दस्य िशचव 

२) र्दफड ३ को उपर्दफड )१) बमोशिमको िर्दस्य कडयडनपडसलकडले तोके बमोशिमको िमय 
िम्म बँडल रँनेछ ।  

३) र्दफड ३ बमोशिम गदठत िसमसतको बआठक कवश्यकतड अनदिडर बस्नेछ । बआठक 
िंयोिकको करे्दिले िर्दस्य िशचवले बोलडउनेछ ।  

४. िसमसतको कडम, कतनव्य र असिकडर :-  

१) र्दफड ३  बमोशिमको िसमसतको कडम, कतनव्य र असिकडर रे्दँडय बडमोशिम रँनेछ :- 
क) गडउाँपडसलकड सभत्र टेम्पो तथड अटोररक्िड िञ् चडलनलड  व्यवशस्थत गनन कवश्यक 

मडगनर्दिनन गने,   

ख) टेम्पो तथड अटोररक्िडको पडवकन ङ्ग स्थल तोक्ने,  

ग) टेम्पो तथड अटोररक्िडको स्थडन अनदिडर भडडड र्दर सनिडनरण गने,  

घ) िेवड क्षेत्र सनिडनरण तथड कलस्टर अनदिडर टेम्पो तथड अटोररक्िड िंख्यड तोक्ने,  

ङ) गडउाँपडसलकडक क्षेत्रसभत्रको लडसग कवश्यकतड अनदिडरको टेम्पो तथड अटोररक्िड िंख्यड 
सनिडनरण गने  

च) टेम्पो तथड अटोररक्िडको व्यवस्थडपन ावं यडत्र दँ रू बीच भाको वववडर्दको िमडिडन 
गनन कवश्यक िँिीकरण गने । 

छ) अन्य कवश्यक कडयनँ रु गने । 

 

  

५. र्दतडन, नवीकरण र खडरेिी :-  

१) प्रत्येक टेम्पो तथड अटोररक्िड िवडरी ,न र सनयम बमोशिम यडतडयडत कडयडनलयमड 
सनयमडनदिडर र्दतडन ावं नवीकरण भआ गडउाँपडसलकडमड वडवषनक रुपमड स्थडनीय िरकडर 
िञ् चडलन ,न, २०७४ को र्दफड ६४ )१) क बमोशिम गडउाँपडसलकडकले तोकेको वडवषनक 
िवडरी कर तोवकाको म्यडर्द सभत्र असनवडयन बदझड  गडउाँपडसलकडमड अनदिूची-1 को ढडाँचडमड 
सनवेर्दन दर्दइ िूचीकरण ँदनद पनेछ। टेम्पो तथड अटोररक्िड िूचीकरण गर्दडन रे्दँडय 
बमोशिमको कडगिडत पेि गनदन पनेछ ।  

क) अनदिूची-1 बमोशिमको ढडाँचडमड सनवेर्दन पेि गने,  
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ख) गडउाँपडसलकडबडट र्दतडन/नववकरण रडिश्व सतरेको रसिर्द,  

ग) प्रर्ददषण मडपर्दण्ड सभत्र परेको प्रमडशणत गररदर्दाको पत्र, 
घ) भन्िडर प्रज्ञडपन पत्र/भन्िडर मँिदल सतरेको रसिर्द प्रसतसलपी,  

ङ) फमन वड कम्पनीमड र्दतडन भाको प्रमडणपत्रको प्रसतसलपी,  

च) कयकर र्दतडनको कडगिडत/करच दक्तड प्रमडणपत्रको प्रसतसलपी/VAT र्दतडनको प्रसतसलपी, 
छ) िवडरी िडिनको इशन्िन, च्यडसििको फोटो,  

ि) सबमडको कडगिडतको प्रसतसलपी,  

झ) िवडरी कर, कयकर सतरेको प्रमडण, 
ञ) ववत्तीय िंस्थडबडट ऋण लगडनी भआ र्दतडन र्दतडन ँदनेँरूको ँकमड ववत्तीय िंस्थडको र्दतडन 

प्रमडणपत्र, कयकर )PAN  करच दक्तड र व्यशक्त भा नडगररकतडको प्रसतसलपी  

ट) िवडरी िनी स्वयं उपशस्थत ँदनपनेछ । स्वयं उपशस्थत ँदन निक्ने भामड िवडरी िनीले 
मञ् िदरीनडमड दर्दाको पत्र ।  

२)  उपर्दफड )१) बमोशिम टेम्पो तथड अटोररक्िड िूचीकरण गडउाँपडसलकडले अनदिूची-२ 
बमोशिम असभलेख खडड गरी िूचीकरण गनेछ ।  

३) गडउाँपडसलकडमड र्दतडन भ  िञ् चडलनमड काकड टेम्पो तथड अटोररक्िडले बडवषनक रुपमड 
गडउाँपडसलकडमड तोवकाको िवडरी कर बदझड  नवीकरण गनदपनेछ । नवीकरण गर्दडन सनम्न 
कडगिडतँरू पेि गनदनपनेछ ।  

क) गडउाँपडसलकडबडट तोवकाको ढडाँचडमड सनवेर्दन पिन गने ।  

ख) प्रर्ददपषण मडपर्दण्ड सभत्र परेको प्रमडशणत गररदर्दाको पत्र ।  

ग) र्दतडन गर्दडन वड अशघल्लो क.व. मड नवीकरण गर्दडन बदझडाको िवडरी करको रसिर्दको 
प्रसतसलपी ।  

घ) सबमडङ्कको कडगिडतको प्रसतसलपी ।  

ङ)  िवडरी चडलकको िवडरी चडलक अनदमसत पत्रको प्रसतसलपी ।  

च) िवडरी िनी स्वयं उपशस्थत ँदनदपनेछ । स्वयं उपशस्थत ँदन निक्ने भामड िवडरी 
िनीले मञ् िदरीनडमड दर्दाको पत्र ।  

४) गडउाँपडसलकडले यि र्दफड बमोशिम टेम्पो तथड अटोररक्िड िूचीकरण गरी प्रमडणपत्र दर्दन 
िक्नेछ । 

६. रुट सनिडनरण :-  

१) गडउाँपडसलकड सभत्र तोवकाको स्थडनमड पडवकन ङ ँदने गरी उल्लेशखत िंख्यडमड टेम्पो तथड 
अटोररक्िडले िेवड दर्दने गरी रुट सनिडनरण गररनेछ । प्रत्येक िवडरी िडिनकड लडसग १ 
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बषनमड र्दद  िय रुपआयड िदल्क सलइ अनदिूची-२ को ढाँचडमड रुट सनिडनरण पत्र प्रत्येक िवडरी 
िडिनले असनवडयन रुपमड िडथमड रडख् नद पनेछ। 

२) गडउाँपडसलकडले तोकेको तवपिलको िडक भन्र्दड अन्य िडकँरुमड टेम्पो तथड अटोररक्िड 
िंचडलन गनन पड ने छआन । 

सि.नं.  रुट/िडकको नडम कआ वफयत 

१ बड्डडड- कद डदले वडड न. ४  

२ बड्डडड खँरेखोलड िस्पदर वडड न. ४ र ५  

३ ििपदर-ँशत्तखडल, िस्पदर-रडङ्गवडङ्ग र िस्पदर छवविे वडड न.५  

४ बड्डडड- वडयखोलड-बदवढचौर वडड न. ६  

५ बड्डडड- ँंिपदर, बड्डडड- िददर्दनपदर, बड्डडड- पनडँड वडड न. ३  

६ वडड न. १ र २ कड पदरआ िडकँरु  

 

३) उपर्दफड )२) बमोशिमकड स्थडन/िडकमड िडक थपघट/िवडरी िंख्यड थप-घट गनदन 
परेमड र  र्दफड ३ बमोशिम गवटत िसमसतको सनणनयडनदिडर ँदनेछ ।  

४) प्रत्येक िवडरी िडिनले यि र्दफड बमोशिम रुट परसमट सलनद पने छ । रुट परसमट सलाँर्दड 
रे्दँडय बमोशिमको कडगिडत पेि गनदन पनेछ । 

क) गडउाँपडसलकडमड िूचीकरण भाको प्रमडण,  

ख) नवीकरण भाको ब्लदबदकको प्रसतसलपी,  

ग) िडाँचपडि प्रमडण-पत्र,  

घ) बीमड )िवडरी, चडलक, यडत्र द र तेस्रो पक्ष) भाको प्रसतसलपी, भडग भाको रुट खदलडउनद 
पने, चडलकको लडइिेन्िको प्रसतसलपी र नडगररकतडको प्रसतसलपी,  

ङ) यि सनरे्दशिकड बमोशिम र्दस्तदर बदिडाको नगर्दी रसिर्द,  

च) अको क्षेत्रबडट अनदमसत सल  काकोमड िो कडयडनलयको िँमसतपत्र, िवडरी िनी स्वयं 
उपशस्थत नभामड मञ् िदरीनडमड पेि गनदनपने ।  

५) अटोररक्िडको रुट परसमट िम्बन्िी अन्य व्यवस्थड :-  

क) रुट परसमटको अवसि १ बषनको ँदनेछ । म्यडर्द िमडप् त भाको समसतले पन्ध्र  दर्दनिम्म 
परसमट नवीकरण गरडइिक्नद पनेछ । पन्ध्र  दर्दनपसछ थप तीि दर्दनिम्म अथडनत िदरु 
म्यडर्द िमडप् त भाको पआतडसलि दर्दनिम्म र्दोब् बर र्दस्तदर सतरी नवीकरण गरडउन 
िवकनेछ । िो म्यडर्द पसन िमडप् त भआ कामड प्रसत दर्दन र्दि रुपआयडाँकड र्दरले लडग्नेछ।  

ख) नवीकरण गनन कद नआ सनकडयबडट िवडरी िञ् चडलनमड रोक् कड नभाको ँदनदपनेछ ।  



खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ३) 
 

ग) परसमट नवीकरण गर्दडन बीमड वड िडाँचपडि अवसिले नभ्यडउने भामड िदन अविी पवँलड 
िवकन्छ िो उल्लेख गरी नवीकरण गररदर्दने र पसछ उक्त कडगिडत ल्यड  कामड 
बडाँकी रँेको अववक िोँी र्दस्तदरको किडरमड नवीकरण गररदर्दने ।  

घ) तोवकाको क्षेत्र बडँेक अन्य क्षेत्रमड अनदमसत नसल  िञ् चडलन गनन पडइने छआन । 

ङ) पवँलो पटक तीि दर्दन सभत्र रुट परसमट सलाँर्दड सबलम्ब िररवडनड लडग्ने छआन । िो 
िमयमड पसन र्दतडन गनन नकामड यिआ र्दफड बमोशिम िररवडनड लडग्नेछ ।  

६) रुट परसमट िम्बन्िी ब्यबस्थड यि सनरे्दशिकड बमोशिम गदठत िसमसतले िम्बशन्ित 
ब्यविडवयको िमन्वयमड सनणनय गरे पसछ लडगद ँदनेछ । 

७. चडलकले पडलनड गनदनपने सनयमँरू :-  

१) प्रत्येक िवडरी चडलकले रे्दँडय बमोशिमको सनयम असनवडयन पडलनड गनदनपनेछ ।  

क) िवडरी चडलक अनदपसतपत्र, िवडरी र्दतडन वकतडब, बडटो इिडितपत्र िडथमड सल  मडत्र 
िवडरी चलडउनदपने ।  

ख) सबमड, नववकरण गरेको प्रमडण पत्र िडथमड रडखी िवडरी िडिन चलडउनदपने ।  

ग) अटो ररक्िडको यडशन्त्रक अवस्थड दठक भा/नभाको चेकिडाँच गरेर मडत्र िवडरी िडिन 
चलडउनदपने । तोवकाको भडर क्षमतड र गसतमड मडत्र िवडरी िडिन चलडउनदपने ।  

घ) मडर्दक पर्दडथन तथड लडगद औषि िेवन गरी िडवरी चलडउन पडइने छआन िडथआ 
प्रसतबशन्ित मडलिडमडन तथड शचिबस्तद ओिडर-पिडर िमेत गनन पडइने छआन ।  

ङ) िवडरी चलडउाँर्दड मोबडइल फोनको प्रयोग र ठूलो कवडिमड गीत-िंसगत बिडार िवडरी 
चलडउन पडइइन ेछआन । िडकमड ध्यडन केशन्ित गरेर िदरशक्षत िडथ िवडरी िडिन 
चलडउनद पने ।  

च) लेन अनद-िडिनको पडलनड गनदनपने, कफूभन्र्दड अगडसडको िवडरी िडिनिाँग रू्दरी कडयम 
गनदनपने ।  

छ) अटो ररक्िडको अगडसडको भडग चडलकको र्दडयडाँ-बडाँयड यडत्र द तथड मडलिडमडन रडख् न 
पडइइने छआन िडथआ िवडरीको बडवँरी भडगमड मडलिडमडन तथड यडत्र द रडख् न र झदण्यडउनद 
पडइने छआन।  

ि) िडमडशिक िद् भडव र िडक िदरक्षडमड ध्यडन दर्दाँर्दआ यडत्र दमआत्री व्यवँडर गनदनपने िडथआ 
अिक्त, बदृ्ध तथड बडलबडसलकडलड  वविेष ध्यडन पदर् यडउनदपने ।  

झ) िडकमड िथडभडवी िवडरी िडिन रोक्ने, पडवकन ङ गने िस्तड कडयन गनन पडइने छआन िडथआ 
िवडरी िडिन पूणन रुपमड रोवकाको अवस्थडमड मडत्र यडत्र द चढडउने र ओरडल्ने गनदनपनेछ 
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ञ) रडसतको िमयमड यडत्र गर्दडन लडइटको िँी िर्ददपयोग गनदनपने छ । अटोररक्िड सतब्र 
गसतमड चलडउने र कफू खदिी िवडरी िडिनको स्वरुप पररवतनन गने िस्तड कडयन गनन 
पडइने छआन। 

ट) अटोररक्िड मदख्य िडकमड िञ् चडलन गने, िडकको िथडभडवी प्रयोग गने, िडरीररक 
तथड मडनसिक अन्य दठक नभाकडले िवडरी चलडउने िस्तड कडयन गनन पडइने छआन । 
ँोसियडरी पूवनक िवडरी िडिन चलडउनद पनेछ ।  

ठ) िवडरी र्ददघनटनड, िवडरी कवडगमन अवरोि, ट्रडवफक िमस्यड तथड गदनडिो भा तत्कडल 
ट्रडवफक प्रँरी कडयडनलय र गडउाँ कडयनपडसलकड कडयडनलयलड  िडनकडरी दर्दनद पनेछ ।  

ड) कच्ची र अप्् यडरो गन्तव्यमड िडाँर्दड िञ् चडलक ििक भ  िो स्थडनमड िञ् चडलन गर्दडन 
कद नआ र्ददघनटनड भामड चडलक स्वयं शिम्मेवडर ँदनद पनेछ ।  

ढ) क्षमतड भन्र्दड बढी यडत्र द बोक्न पडइइने छआन ।  

ण) अटोको अगडडी रुट नम्बर र स्थडन रे्दशखने गरी टडाँस्नद पनेछ ।  

८. यडत्रद िदरक्षड :-  

१) यडत्रद िदरक्षडकड लडसग प्रत्येक िवडरी िडिनमड सनम्नडनदिडरकड सनयमँरू पडलनड गनदन/गरडउनद 
पनेछ ।  

क) अटोररक्िडँरूको र्दडवँने तफन बडट यडत्र द चढ्ने र झने गनन नसमल्ने बनडउनदपनेछ ।  

ख) स्थडन अनदिडरको भडडडर्दर उल्लेख गरी िवडरी िडिनमड रे्दशखने गरी टडाँस्नद पनेछ ।  

ग) यडत्रदँ रूले यडत्रडकड बखत िडथडभडवव फोँोर नफडल्ने व्यवस्थड समलडउनद पनेछ ।  

घ) पडवकन ङ स्थडल र अटो पडकन  िसमसतले सनिडनरण गने ।  

९. सबमड िम्बन्िी व्यवस्थड :-  

१) िवडरी िनी वड व्यवस्थडपकलड  बीमड वडपतको रसिर्द मडत्र कडटेको किडरमड बर्ददघनटनड 
भापसछ बीसमत रकम नपडइइने ँदनडले असनवडयन रुपमड िम्बशन्ित बीमड कम्पनीिाँग िो 
रकम बरडबरको बीमड पोसलिी वड प्रमडणपत्र सलनदपने अन्यथड र्ददघनटनड वडपतको क्षसतपदती 
नपडइने व्यँोरडको िडनकडरी दर्दनदपनेछ। कडयडनलयमड बीमड पोसलिी कडगिडत पेि नगरेमड 
कडयडनलयबडट िम्पडर्दन ँदने िवडरी िम्बन्िी कद ने पसन िेवडँरू प्रर्दडन गररने छआन। 

२) प्रत्येक िवडरीले ,न र सनयमडवलीले तोके बमोशिमकड र्ददघनटनड बीमड, मिर्ददर बीमड, तेस्रो 
पक्ष बीमड कदर्दको बीमड गरेको ँदनदपनेछ ।  

३) बडटो इिडित िडरी वड नवीकरण गर्दडन उक्त िवडरीको िम्बशन्ित असभलेखमड बीमडको 
नडम र बँडल अविी िनडउनद पनेछ ।  
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१०. िररवडनड िम्बन्िी व्यवस्थड :-  

१) यि सनरे्दशिकड बमोशिम तपशिलकड सनयम उलंघन/किदर गरी िवडरी िडिन चलडामड 
िंघीय तथड प्रडरे्दशिक यडतडयडत कडनून बमोशिम िररवडनड ँदनेछ ।  

क) ट्रडवफक िंकेत वड इिडरड उल्लंघन गरी चलडाको,  

ख) पडवकन ङ सनषिे गरराको ठडउाँ वड िमयमड पडवकन ङ गरेमड,  

ग) िवडरी मोडन वड ध्वनी िंकेत सनषिे गरराको ठडउाँमड मोडेमड वड ध्वनी िंकेत 
दर्दामड,  

घ) गलत िडइडतफन  िवडरी चलडामड, 
ङ) ाकतफी िडकमड िो ववपररत चलडामड,  

च) अवस्थड दठक नभाको िवडरी चलडामड,  

छ) सनिडनररत गसतभन्र्दड बवढ गसतमड िवडरी चलडामड, 
ि) रडती बत्ती नबडली िवडरी चलडामड,  

झ) मडर्दक पर्दडथन िेवडन गरी िवडरी चलडामड, 
ञ) नम्बर प्लेट नरडखी िवडरी चलडामड,  

ट) सनिडनररत सिट भन्र्दड बढी यडत्र द रडखी चलडामड,  

ठ) िडवनिसनक िवडरीको चडलकले यडत्री सलन इन्कडर गरेमड, 
ड) सनिडनररत भडडड र्दरभन्र्दड बढी भडडड सलामड, 
ढ) लडपरवडँी िडथ िवडरी चलडामड,  

ण) बडटो इिडितपत्र नसल  िडवनिसनक िवडरी चलडामड, 
त) चडलक अनदपसत पत्र िडथमड नरडखी िवडरी चलडामड,  

थ) प्रचसलत कडनूनमड उल्लेख भाकड अन्य व्यवस्थड उल्लंघन भामड ।  

११. िडाँचपडि िम्बन्िी व्यवस्थड :-  

१) प्रत्येक िवडरी िडिनले असनवडयन रुपमड िवडरी िडिन र्दतडन/नववकरण गनन कउर्दड िवडरी 
िडचपडि प्रमडण पत्र र रसिर्द पेि गनदन पनेछ । 

२) िडाँचपडि िम्बन्िी अन्य िवडरी िडिन िम्बन्िी व्यवस्थड प्रचसलत कडनून बमोशिम 
ँदनेछ। 

१२. भडडडर्दर :-  

१) गडउाँपडसलकड सभत्र िञ् चडलन ँदन ेिवडरी िडिनले रे्दँडय बमोशिमको असिकतम भडडडर्दर 
सल  यडतडयडत िेवड दर्दनद पनेछ  
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तवपिल 

क) वपच गरराको िडकमड प्रसत वकलोसमटर असिकतम रु. र्दिकड र्दरले । 

ख) कच्ची िडकमड िवडरी िडिनमड यडत्र प्रसतवकलो समटर असिकतम रु.पन्ध्र कड र्दरले   

२) भडडडर्दर पररवतनन गनदनपने अवस्थड कामड र्दफड ३ को उपर्दफड )१) बमोशिम गदठत 
िसमसतले िमय िडपेक्ष पररवतनन गनन िक्नेछ ।  

३) तोवकाको भडडडर्दर भन्र्दड बढी अिदल गरेको पडइामड िंघीय तथड प्रडरे्दशिक यडतडयडत 
कडनूनले तोके बमोशिम ँदनेछ ।  

१३. पटके कर िम्बन्िी व्यवस्थड :-  

१) यि गडउाँपडसलकडले प्रर्दडन गरेको रुट परसमट भन्र्दड अन्य ठडउाँमड िवडरी चलडउनद पने 
भामड प्रसत वकलोसमटर र्दद  रुपआयडाँकड र्दरले सबँडन िडत बिे रे्दशख िडाँझ िडत बिे िम्म 
चलडउन पडउनेछ ।  

१४. िम्पकन  इकड  खडड गने :-  

१) यि सनरे्दशिकडमड भाकड व्यवस्थड गडउाँपडसलकडको तफन बडट कडयडनन्वयन गनन, असभलेख 
व्यस्थडपन तथड िमन्वय गनन गडउाँपडसलकड अन्तगनत ाउटड इकड  खडड गररनेछ ।  

२) उपर्दफड)१)बमोशिम इकड  खडड नँदञ् िेलिम्मको लडसग गडउाँपडसलकडले कद नआ 
कमनचडरीलड  िो कडयन गनन शिम्मेवडरी तोवकनेछ ।  

३) यि र्दफड बमोशिम खवटने कमनचडरीले कडयडनलयय िमय भन्र्दड अशघपसछ कडयन गनदन 
असतररक्त िदवविड उपलब्ि गरडउनेछ ।  

१५. अनदगमन :-  

१) ट्रडवफक प्रँरी र गडउाँपडसलकडले उल्लेशखत कडयनववसि बमोशिम अटोररक्िड िञ् चडलन भा 
नभाको अनदगमन गनन िक्नेछ  

१६. ववववि :-  

१) यि सनरे्दशिकडमड उल्लेख नभाकड ववषयँरू िवडरी तथड यडतडयडत व्यवस्थड ,न, सनयम 
तथड अन्य प्रचसलत कडनून बमोशिम ँदनेछन ्।  
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अनदिूची-१ 

)र्दफड ५ िाँग िम्बशन्ित) 
टेम्पो तथड अटोसिक्िड िूचीकरण गननको लडसग सनवेर्दनको ढडाँचड 

समसत : ...............    

श्री प्रमदख प्रिडिकीय असिकृत ज्यू, 
िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड 
प्यूठडन 

ववषय :- टेम्पो तथड अटोररक्िड िूचीकृत गरी पडउाँ । 
 

 उपरोक्त िम्बन्िमड मेरो/ँडम्रो नडममड रँेको सनम्नडनदिडरको िवडरी िडिन त्यि 
गडउाँपडसलकड क्षेत्र सभत्र िञ् चडलन गनन रे्दँडयकड वववरण िंलग्न रडखी रु. ........... को रडिश् व 
भौचरको प्रसतसलपी िंलग्न रडखी पेि गरेको छद ।  

तपसिल  

१. िवडरी िनीको नडम :- ............................................. 
२. िवडरी िडिन नम्बर :- ................... 
३. इशन्िन नम्बर :. .............................. 
४. चेसिि नम्बर :- ........................ 

िंलग्न कडगिडतँरू  

क) िवडरी र्दतडन प्रमडण पत्रको प्रसतसलपी । 

ख) गडउाँपडसलकडबडट र्दतडन/नववकरण रडिश्व सतरेको रसिर्द,  

ग) प्रर्ददषण मडपर्दण्ड सभत्र परेको प्रमडशणत गररदर्दाको पत्र, 
घ) भन्िडर प्रज्ञडपन पत्र/भन्िडर मँिदल सतरेको रसिर्द प्रसतसलपी,  

ङ) फमन वड कम्पनीमड र्दतडन भाको प्रमडणपत्रको प्रसतसलपी,  

च) कयकर र्दतडनको कडगिडत/करच दक्तड प्रमडणपत्रको प्रसतसलपी/VAT र्दतडनको प्रसतसलपी, 
छ) िवडरी िडिनको इशन्िन, च्यडसििको फोटो,  

ि) सबमडको कडगिडतको प्रसतसलपी,  

झ) िवडरी कर, कयकर सतरेको प्रमडण, 
ञ) ववत्तीय िंस्थडबडट ऋण लगडनी भआ र्दतडन र्दतडन ँदनेँरूको ँकमड ववत्तीय िंस्थडको र्दतडन प्रमडणपत्र, 

कयकर )PAN  करच दक्तड र व्यशक्त भा नडगररकतडको प्रसतसलपी  

ट) िवडरी िनी स्वयं उपशस्थत ँदनपनेछ । स्वयं उपशस्थत ँदन निक्ने भामड िवडरी िनीले 
मञ् िदरीनडमड दर्दाको पत्र ।  

सनवेर्दकको र्दस्तखत  
नडम, थर :-  
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समसत :-  
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िवडरी र्दतडन नं.  

िवडरी िनीको नडम :-  

ठेगनड :-  

 
 
 
िवडरी िनीको            र्दतडन गने असिकडरीको  

  ँस्तडक्षर                   ँस्तडक्षर 

 इिडित 
पत्र पडाको 
क्षेत्र )रुट) 

िमय 
अवसि 

इिडित पत्र दर्दने 
वड नवीकरण गने 
असिकडरीको 
र्दस्तखतर समसत 

बँडल  

     

 

अनदिूची-२ 

रुट परसमट वकतडबको ढडाँचड 

 

 
 
 
 
 

                    आज्ञाल े
                        अमर बहादरु घर्ति 

िवडरी िडिनको ववस्तूत वववरण 
१. कम्पनीको नडम :-  

2. िवडरीको मोडेल:- 
3. बनेको िडल:-  

4. सिसलण्डर िंख्यड :-  
5 ँषन पडवर/सि.सि. - 
6. च्यडसिि नम्बर :-  

7. इशन्िन नम्बर :-  

8. िवडरीको रङ :-  

9. चडलक िवँत सिट क्षमतड :- 
10. पेट्रोल/सडिेल :-  

1१. खररर्द भआ काको मडसनि वड कम्पनी :-  

1२. प्रयोग :-  

1३. चलडउने क्षेत्र :- 
1४. भन्िडर सनस्िड :-  

 
 

 
 
 
 
 

िरुमडरडनी गडउाँपडसलकड 
बड डडाँडड, प्यूठडन 

 

रुट परसमट इिडित पत्र 

 


