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गरु्भाकोट नगरपभलिकभ क्षते्र लर्त्र टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन लनरे्दशिकभ, २०७५ 

 

प्रस्तभवनभाः गरु्भाकोट नगरपभलिकभ क्षेत्र लर्त्र संचभिन हरैु्द आएकभ टेम्पो तथभ अटोररक्सभिभई व्यवशस्थत 
गना आवश्यक रे्दशिएकभिे सोको व्यवस्थभपन गना स्थभनीय सरकभर संचभिन ऐन २०७५ को र्दफभ 
११ उपर्दफभ (४) (ट) १  िे दर्दएको अलिकभर प्रयोग गरी "गरु्भाकोट नगरपभलिकभ  क्षते्र लर्त्र 
टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन लनरे्दशिकभ २०७५" गरु्भाकोट नगरपभलिकभ, सिेुतको लिलत 

२०७५/११/१८ गतेको कभयापभलिकभ बैठकबभट पभररत गरी िभग ुगरेको छ । 

 

१. संशक्षप्त नभि र प्रभरम्र्ाः 
क)  यस लनरे्दशिकभको नभि “गरु्भाकोट नगरपभलिकभ क्षते्र लर्त्र टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन लनरे्दशिकभ 

२०७५” रहेको छ । 

(ि)  यो लनरे्दशिकभ नगरकभयापभलिकभबभट स्वीकृत र्एको लिलतरे्दशि िभग ुहनुेछ । 

 

२. पररर्भषभाः ववषय वभ प्रसंगिे अको अथा निभगेिभ यस लनरे्दशिकभिभ; 
क) “उपप्रििु” र्न्नभिे नगरपभलिकभको नगर कभयापभलिकभ उपप्रििुिभई सम्झन ुपछा ।  

ि) “कभयापभलिकभ” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरकभयापभलिकभ सम्झन ुपछा । 

ग) “नगरपभलिकभ” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभ सम्झन ुपर्दाछ ।  

घ) “लनरे्दशिकभ” र्न्नभिे "गरु्भाकोट नगरपभलिकभ क्षते्र लर्त्र टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन लनरे्दशिकभ, 
२०७५" सम्झन ुपर्दाछ । 

ङ) “प्रििु” र्न्नभिे नगरपभलिकभको नगर प्रििुिभई सम्झन ुपछा ।  

च) “प्रििु प्रिभसकीय अलिकृत” र्न्नभिे गरु्भाकोट नगरपभलिकभको प्रििु प्रिभसकीय अलिकृतिभई सम्झन ु 

पछा ।  

छ) " वडभ अध्यक्ष" र्न्नभिे सम्बशधित वडभको वडभ अध्यक्ष सम्झन ुपर्दाछ । 

ज) " व्यवस्थभपन सलिलत " र्न्नभिे र्दफभ ३ बिोशजि गदठत टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन सलिलतिभई 
सम्झन ुपर्दाछ । 

झ) “स्थभनीय तह” र्न्नभिे नेपभिको संवविभनको िभरभ ५६ को उपिभरभ ४ बिोशजि गदठत नगरपभलिकभ 
सम्झन ु पछा । 

ञ) "सवभरी सभिन" र्न्नभिे टेम्पो तथभ अटोररक्सभ सम्झन ुपने छ ।  

 

३. टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन सलिलत गठनःाः (१) नगरपभलिकभ क्षेत्र लर्त्र टेम्पो तथभ अटोररक्सभ 
संचभिनिभई व्यवशस्थत गना सवासिुर् र र्दघुाटनभ रहीत ढंगवभट सेवभ सचुभरु एवं सवु्यवशस्थत गना 
आवश्यक िभगार्दिान गना नगरपभलिकभिभ रे्दहभयनसुभरको टेम्पो तथभ अटोररक्सभ व्यवस्थभपन सलिलत रहने 
छ ।  
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क. नगर प्रििु           अध्यक्ष  

ि. नगर उपप्रििु          सर्दस्य              

ग. प्रििु प्रिभसवकय अलिकृत                    सर्दस्य 

घ. नगर कभयापभलिकभ पूवभािभर ववकभस सलिलत संयोजक     सर्दस्य 

ङ. प्रलतलनलि इिभकभ / शजल्िभ प्रिभसन कभयभािय सिेुत     सर्दस्य 

च. प्रलतलनलि इिभकभ/ शजल्िभ प्रहरी कभयभािय      सर्दस्य 

छ. प्रलतलनलि शजल्िभ तथभ इिभकभ ट्रभवफक प्रहरी कभयभािय     सर्दस्य 

ज. अटो व्यवसभयीहरु िध्ये नगरपभलिकभवभट िनोलनत व्यवसभयी १ जनभ    सर्दस्य 

झ. प्रभववलिक िभिभ प्रििु        -सर्दस्य सशचव   

           

 

(२) र्दफभ ३ को उपर्दफभ (१) ज बिोशजिको सर्दस्य कभयापभलिकभिे तोके विोशजिको सिय सम्ि 
वहभि रहनेछ ।  

३) र्दफभ ३ बिोशजि गठीत सलिलतको बैठक आवश्यकतभ अनसुभर बस्नेछ । बैठक अध्यक्षको आरे्दििे 
सर्दस्य सशचविे बोिभउनेछ ।  

 

४. सलिलतको कभि कताव्य र अलिकभर :- (१) र्दफभ ३ बिोशजिको सलिलतको रे्दहभय बिोशजि कभि कताब्य 
र अलिकभर रहनेछाः- 
(क) नगरपभलिकभ लर्त्र टेम्पो तथभ अटोररक्सभ संचभिनिभई व्यवशस्थत गना आवश्यक िभगार्दिान गने 

 (ि) टेम्पो तथभ अटोररक्सभको पभवका ङ्ग स्थि तोक्ने,  

ग) टेम्पो तथभ अटोररक्सभको स्थभन अनसुभर र्भडभ र्दर लनिभारण गने ।  

घ) सेवभ क्षेत्र लनिभारण तथभ किस्टर अनसुभर टेम्पो तथभ अटोररक्सभ संख्यभ तोक्ने ।  

ड) नगरपभलिकभको आवश्यक्तभ अनसुभरको टेम्पो तथभ अटोररक्सभ संख्यभ लनिभारण गने ।  

च) टेम्पो तथभ अटोररक्सभको व्यवस्थभपन एवं यभत्रहुरु बीच र्एको वववभर्दको सिभिभन गना आवश्यक 
सहजीकरण गने । 

 

५) र्दतभा, नववकरण र िभरेजी :-(१)  प्रत्येक टेम्पो तथभ अटोररक्सभ सवभरी ऐन र लनयि विोशजि यभतभयभत 
कभयभाियिभ लनयिभनसुभर र्दतभा एवं नववकरण रै् नगरपभलिकभिभ वभवषाक रुपिभ स्थभनीय सरकभर संचभिन 
ऐन २०७४ को र्दफभ ६४ (१) क विोशजि नगरपभलिकभिे तोकेको वभवषाक सवभरी कर तोवकएको म्यभर्द 
लर्त्र अलनवभया वझुभई नगरपभलिकभिभ अनसूुची-१ को ढभाँचभ लनवेर्दन दर्दइ सूशचकरण हनु ु पनेछ । 
अटोररक्सभ सूशचकरण गर्दभा रे्दहभय बिोशजिको कभगजभत पेि गनुापनेछ । 

क. नगरपभलिकभबभट तोवकएको ढभाँचभिभ लनवेर्दन पेि गने  

ि. नगरपभलिकभबभट एक हजभर रुपैयभ लतरेको रलसर्द, 

ग. प्रर्दषुण िभपर्दण्ड लर्त्र परेको प्रिभशणत गररदर्दएको पत्र, 

घ. र्धसभर प्रज्ञभपन पत्र/र्धसभर िहििु लतरेको रलसर्द प्रलतलिपी, 
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ङ. फिा वभ कम्पनीिभ र्दतभा र्एको प्रिभणपत्रको प्रलतलिपी , 
च. आयकर र्दतभाको कभगजभत/करचकु्तभ प्रिभणपत्रको प्रलतलिपी/VAT र्दतभाको प्रलतलिपी, 
छ. सवभरी सभिनको इशधजन, च्यभलससको फोटो, 
ज. सवभरी सभिन कभयभाियिभ ल्यभई चेकजभाँच गरभउनपुने, 

झ. वविभको कभगजभतको प्रलतलिपी, 
ञ. सवभरी कर, आयकर लतरेको प्रिभण, 

ट. ववशिय संस्थभबभट ऋण िगभनी रै् र्दतभा हनुेहरुको हकिभ ववशिय संस्थभको र्दतभा प्रिभणपत्र, आयकर 
(PAN) करचकु्तभ र व्यशक्त र्ए नभगररकतभको प्रलतलिपी । 

ठ. सवभरीिनी स्वंय उपशस्थत हनुपनेछ । स्वयं उपशस्थत हनु नसक्ने र्एिभ सवभरीिनीिे िञ्जुरीनभिभ 
दर्दएको पत्र । 

(२) उपर्दफभ (१) बिोशजि टेप्पो तथभ अटो ररक्सभ सूशचकरण नगरपभलिकभिे अनसूुची २ 
बिोशजि अलर्िेि िडभगरी सूशचकरण गनेछ । 

(३) नगरपभलिकभिभ र्दतभा र्ई संचभिनिभ आएकभ टेम्पो तथभ अटोररक्सभिे बभवषाक रुपिभ नगरपभलिकभिभ 
तोवकएको सवभरी कर बझुभई नवीकरण गनुापनेछ । नवीकरण गर्दभा लनम्न कभगजभतहरु पेि गनुापनेछ । 

क. नगरपभलिकभ बभट तोवकएको ढभाँचभिभ लनवेर्दन पेि गने । 

ि. प्रर्दषुण िभपर्दण्ड लर्त्र परेको प्रिभशणत गररदर्दएको पत्र । 

ग. र्दतभा गर्दभा वभ अशघल्िो आ.व. िभ नववकरण गर्दभा बझुभएको सवभरी करको रलसर्दको प्रलतलिपी । 

घ. वविभको कभगजभतको प्रलतलिपी । 

ङ. सवभरी चभिकको सवभरी चभिक अनिुलत पत्रको प्रलतलिपी । 

च. सवभरीिनी स्वंय उपशस्थत हनुपुनेछ । स्वंय उपशस्थत हनु नसक्ने र्एिभ सवभरीिनीिे िञ्जुरीनभिभ 
दर्दएको पत्र । 

(४) नगरपभलिकभिे यस र्दफभ बिोशजि टेम्पो तथभ अटोररक्सभ सूशचकरण गरी प्रिभणपत्र दर्दन सक्नेछ । 
६. रुट लनिभारणाः  (१) नगरपभलिकभ लर्त्र लनम्नभनसुभर स्थभनकभ िभलग रे्दहभय विोशजिको सेक्टरिभ पभवका ङ 
हनुे गरी उल्िेशित संख्यभिभ टेम्पो तथभ अटोररक्सभिे सेवभ दर्दने गरर स्थभनीय सरकभर सचभिन ऐन 
२०७४ को र्दफभ ११ उप र्दफभ ४  (ट) विोशजि रुट प्रत्येक सवभरी सभिनकभ िभलग चौिभलसक रुपिभ 
चभर सय रुपैयभ िलु्क लिइ अनसूुची -३ को ढभाँचभिभ रुट लनिभारण पत्र जभरी गने छ । रुट लनिभारण पत्र 
प्रत्येक सवभरी सभिनिे अलनवभया रुपिभ सभथिभ रभख्न ुपनेछ । 

रुट लनिभारणाः 
लस.नं. रभख्न ेस्थभनको नभि अटोको संख्यभ किस्टर कैवफयत 
१.   बोटेचौर- िेहेिकुनभ- रे्डभवभरी ६० 

१ 

 

रे्डभवभरी किस्टर २.  रे्डभवभरी- १० र ११  ३० 

३.  िेहेिकुनभ बजभर – र्दहचौर -  शिवनगर ३० 
२ 

 

िेहेिकुनभ किस्टर ४.  िेहेिकुनभ बजभर – वडभ नं. ६,७ र ८ ६० 
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५.  बोटेचौर- सहभरे- िभिभरभनी  ६० 

३ 

 

बोटेचौर किस्टर 
 ६.  बोटेचौर- कोट र रैकर २५ 

७.  शिवनगर-  गिुी – र्दहचौर -  घिुिहरे ३० ४ शिव नगर किस्टर 
८.  जहरे -  वडभ नं.१३ र १४  ६०     ५ जहरे किस्टर 

नगरपभलिकभ लर्त्र संचभिन हनुे अलिकति अटोको संख्यभ- ४०० 

(२) उपर्दफभ (१) बिोशजिकभ स्थभन एवं सेक्टरिभ सवभरी संख्यभ थपघट गनुा परेिभ र्दफभ ३ बिोशजि 
गदठत सलिलतको लनणायभनसुभर हनुेछ । 

(३) प्रत्यक सवभरी सभिनिे यस र्दफभ बिोशजि रुट परलिट लिाँर्दभ रे्दहभय बिोशजिको कभगजभत पेि 
गनुापनेछ । 

क. नगरपभलिकभिभ सूशचकरण र्एको प्रिभण 

ि. नववकरण र्एको ब्िबुकुको प्रलतलिपी । 

ग. जभाँचपभस प्रिभण पत्र । 

घ. वीिभ (सवभरी, चभिक, यभत्र ुर तेश्रो पक्ष) र्एको प्रलतलिपी । 

ङ. िभग र्एको रुट ििुभउनपुने । 

च. चभिकको िभइसेधसको प्रलतलिपी र नभगररकतभको प्रलतलिपी । 

छ. यस लनरे्दशिकभ बिोशजि र्दस्तरु बझुभएको नगर्दी रलसर्द । 

ज. अको क्षेत्रबभट अनिुलत लिई आएकोिभ सो कभयभाियको सहिलतपत्र । 

झ. सवभरीिनी स्वंय उपशस्थत नर्एिभ िञ्जुरीनभिभ पेि गनुापने । 

 

(४) अटोररक्सभको रुट परलिट सम्बधिी अधय व्यवस्थभ; 
क. रुट परलिटको अवलि चभर िवहनभको हनुेछ । म्यभर्द सिभप्त र्एको लिलतिे पधर दर्दनसम्ि 

परलिट नववकरण गरभइसक्नपुनेछ । पधर दर्दनपलछ थप लतस दर्दनसम्ि अथभात िरुु म्यभर्द 
सिभप्त र्एको पैतभलिस दर्दनसम्ि र्दोब्बर र्दस्तरु लतरी नवीकरण गरभउन सवकनेछ । सो म्यभर्द 
पलन सिभप्त रै् आएिभ प्रलत दर्दन र्दि रुपैयभाँकभ र्दरिे िभग्नेछ । 

ि. नववकरण गना कुनै लनकभयबभट सवभरी संचभिनिभ रोक्कभ नर्एको हनुपुनेछ । 

ग. परलिट नववकरण गर्दभा वीिभ वभ जभाँचपभस अविीिे नभ्यभउने र्एिभ जनु अविी पवहिभ 
सवकधछ सो उल्िेि गरी नववकरण गररदर्दने र पलछ उक्त कभगजभत ल्यभई आएिभ बभाँकी 
रहेको अविी सोही र्दस्तरुको आिभरिभ नववकरण गररदर्दने । 

घ. तोवकएको क्षेत्र बभहेक अधय क्षेत्रिभ अनिुलत नलिई संचभिन गना पभईनेछैन । 

ङ. पवहिो पटक तीस दर्दनलर्त्र रुट परलिट लिर्दभाँ वविम्ब जररवभनभ िभग्ने छैन । सो सियिभ 
पलन र्दतभा गना नआएिभ यसै र्दफभ  बिोशजि जररवभनभ िभग्नेछ ।  
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&= चभिकिे पभिनभ गनुापने लनयिहरुM -१_ प्रत्येक सवभरी चभिकिे रे्दहभय बिोशजिको लनयि अलनवभया 
पभिनभ गनुापनेछ । 

क. सवभरी चभिक अनिुलतपत्र, सवभरी र्दतभा वकतभव, बभटो इजभजतपत्र सभथिभ लिई िभत्र सवभरी 
चिभउनपुने । 

ि. वविभ, नववकरण गरेको प्रिभण पत्र सभथिभ रभशि सवभरी सभिन चिभउनपुने । 

ग. अटो ररक्सभको यभशधत्रक अवस्थभ दठक र्ए/नर्एको चेकजभाँच गरेर िभत्र सवभरी सभिन चिभउनपुने 
। तोवकएको र्भर क्षितभ र गलतिभ िभत्र सवभरी सभिन चिभउनपुने । 

घ. िभर्दक पर्दभथा तथभ िभग ुऔषि सेवन गरर सवभरी चिभउन पभईन ेछैन सभथै प्रलतबशधित िभिसभिभन 
तथभ शचजबस्त ुओसभरपसभर सिेत गना पभईने छैन । 

ङ. सवभरी चिभउाँर्दभ िोबभइि फोनको प्रयोग र ठूिो आवभजिभ गीत संलगत बजभएर सवभरी चिभउन 
पभईने छैन । सडकिभ ध्यभन केशधित गरेर सरुशक्षत सभथ सवभरी सभिन चिभउनपुने । 

च. िेन अनिुभसनको पभिनभ गनुापने, आफुर्धर्दभ अगभडीको सवभरी सभिनसाँग रू्दरी कभयि गनुापने । 

छ. अटोररक्सभको अगभडीको र्भग चभिकको र्दभयभाँ बभयभाँ यभत्र ुतथभ िभिसभिभन रभख्न पभईने छैन सभथै 
सवभरीको बभवहरी र्भगिभ िभिसभिभन तथभ यभत्र ुरभख्न र झणु्यभउन पभईने छैन । 

ज. सभिभशजक सद्भभव र सडक सरुक्षभिभ ध्यभन दर्दाँरै्द यभत्रिैुत्री व्यवहभर गनुापने सभथै अिक्त, वदृ्ध तथभ 
बभिबभलिकभिभई वविेष ध्यभन परु् यभउनपुने । 

झ. सडकिभ जथभर्भवी सवभरी सभिन रोक्ने, पभवका ङ गने जस्तभ कभया गना पभइने छैन सभथै सवभरी 
सभिन पूणा रुपिभ रोवकएको अवस्थभिभ िभत्र यभत्र ुचढभउने र ओरभल्ने गनुापनेछ । 

ञ. रभलतको सियिभ यभत्रभ गर्दभा िभइटको सवह सर्दपुयोग गनुापने छ । अटोररक्सभ लतव्र गलतिभ 
चिभउने र आफुििुी सवभरी सभिनको स्वरुप पररवतान गने जस्तभ कभया गना पभईने छैन । 

ट. अटोररक्सभ िखु्य सडकिभ संचभिन गने, सडकको जथभर्भवी प्रयोग गने, िभरीररक तथभ िभनलसक 
अवस्थभ दठक नर्एकभिे सवभरी चिभउने जस्तभ कभया गना पभइने छैन । होलसयभरी पूवाक सवभरी 
सभिन चिभउनपुनेछ । 

ठ. सवभरी र्दघुाटनभ, सवभरी आवभगिन अवरोि, ट्रभवफक सिस्यभ तथभ गनुभसो र्ए तत्कभि ट्रभवफक 
प्रहरी कभयभािय र नगर कभयापभलिकभ कभयभाियिभई जभनकभरी दर्दनपुनेछ ।  

ड. कच्ची र अफ्टेरो गधतब्यिभ जभाँर्दभ सञ्चभिक सजग र्इा सो स्थभनिभ संचभिन गर्दभा कुनै र्दघुाटनभ 
र्एिभ चभिक स्वयं शजम्िेवभर हनु ुपनेछ । 

ढ. क्षितभ र्धर्दभ बढी यभत्र ुबोक्न पभइने छैन । 

ण. अटोको अगभडी रुट नम्बर र स्थभन रे्दशिने गरर टभाँस्न ुपने । 
८. यभत्र ु सरुक्षभाः- (१) यभत्र ु सरुक्षभकभ िभलग प्रत्येक सवभरी सभिनिभ लनम्नभनसुभरकभ लनयिहरु पभिनभ 
गनुा/गरभउन ुपनेछ । 

क. अटोररक्सभहरुको र्दभवहने तफा बभट यभत्र ुचढ्ने र झने गना नलिल्ने बनभउनपुने । 

ि. स्थभन अनसुभरको र्भडभर्दर उल्िेि गरर सवभरी सभिनिभ रे्दशिने गरर टभाँस्नपुने । 
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ग. यभत्रहुरुिे यभत्रभकभ बित जथभर्भवव फोहर नफभल्ने व्यवस्थभ लििभउनपुनेछ । 

घ. पभवका ङ स्थि र अटो पभका  सलिलतिे लनिभारण गने । 

 
 

९. वविभ सम्बधिी व्यवस्थभाः (१) सवभरी िनी वभ व्यववस्थभपकिभई वीिभ वभपतको रलसर्द िभत्र कभटेको 
आिभरिभ र्दघुाटनभ र्एपलछ वीलित रकि नपभइने हनुभिे अलनवभया रुपिभ सम्बशधित वीिभ कम्पनीसाँग सो 
रकि बरभबरको वीिभ पोलिसी वभ प्रिभणपत्र लिनपुने अधयथभ र्दघुाटनभ वभपतको क्षलतपतुी नपभइने 
व्यहोरभको जभनकभरी दर्दनपुनेछ । कभयभाियिभ वीिभ पोलिसी कभगजभत पेि नगरेिभ कभयभाियबभट सम्पभर्दन 
हनुे सवभरी सम्बधिी कुनैपलन सेवभहरु प्रर्दभन गररने छैन । 

(२) प्रत्येक सवभरीिे ऐन र लनयिभविीिे तोके बिोशजिकभ र्दघुाटनभ वीिभ, िजर्दरु वीिभ, तेश्रो पक्ष 
वीिभ आर्दीको वीिभ गरेको हनुपुनेछ । 

(३) बभटो इजभजत जभरी वभ नववकरण गर्दभा उक्त सवभरीको सम्बशधित अलर्िेििभ वीिभको नभि र 
बहभि अविी जनभउनपुनेछ । 

 

१०. जररवभनभ सम्बधिी व्यवस्थभाः-  (१) यस लनरे्दशिकभ बिोशजि जररवभनभ सम्बधिी व्यवस्थभ संघीय तथभ 
प्रभरे्दशिक यभतभयभत कभनून रे्दहभयको कसरु बिोशजि हनुेछ । 

क. ट्रभवफक संकेत वभ इिभरभ उल्िघंन गरी चिभएको,  

ि. पभकीङ लनषिे गररएको ठभउाँ वभ सियिभ पभकीङ गरेिभ, 
ग. सवभरी िोड्न वभ ध्वनी संकेत लनषिे गररएको ठभउाँिभ िोडेिभ वभ ध्वनी संकेत दर्दएिभ, 
घ. गित सभइडतफा  सवभरी चिभएिभ, 
ङ. एकतफी सडकिभ सो ववपररत चिभएिभ, 
च. अवस्थभ दठक नर्एको सवभरी चिभएिभ, 
छ. लनिभारीत गलतर्धर्दभ बढी गलतिभ सवभरी चिभएिभ, 
ज. रभती बिी नबभिी सवभरी चिभएिभ, 
झ. िभर्दक पर्दभथा सेवन गरी सवभरी चिभएिभ, 
ञ. नम्बर प्िेट नरभिी सवभरी चिभएिभ, 
ट. लनिभारीत लसट र्धर्दभ बढी यभत्र ुरभिी चिभएिभ, 
ठ. सभवाजलनक सवभरीको चभिकिे यभत्री लिन इधकभर गरेिभ, 
ड. लनिभारीत र्भडभ र्दरर्धर्दभ बढी र्भडभ लिई सवभरी चिभएिभ, 
ढ. िभपरवभही सभथ सवभरी चिभएिभ, 
ण. बभटो इजभजतपत्र नलिई सभवाजलनक सवभरी चिभएिभ, 
त. चभिक अनिुलत पत्र सभथिभ नरभिी सवभरी चिभएिभ, 
थ. प्रचलित कभनूनिभ उल्िेि र्एकभ अधय व्यवस्थभ उल्िंघन र्एिभ । 
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११. जभाँचपभस सम्बधिी व्यवस्थभाः- (१) यस सवभरी सभिन सम्बधिी व्यवस्थभ प्रचलित कभनून बिोशजि 
हनुेछ । 
 

१२. र्भडभर्दराः- (१) नगरपभलिकभ लर्त्र संचभिन हनुे सवभरी सभिनिे रे्दहभय बिोशजिको अलिकति र्भडभर्दर 
लिई यभतभयभत सेवभ दर्दन ु पनेछ । तोवकएको र्भडभर्दर र्धर्दभ बढी असिु गरेको पभइएिभ  १० को  
बिोशजिको र्दण्ड सजभय तथभ जरीवभनभ नगरपभलिकभिे तोवकएको किाचभरीिे जररवभनभ गना सक्नेछ । 

क. वपच गररएको सडकिभ प्रलत वकिोलिटर अलिकति आठकभ र्दरिे 

ि.  कच्ची सडकिभ सवभरी सभिनिभ यभत्रभ प्रलतवकिो लिटर अलिकति पधरकभ र्दरिे । 

(२) र्भडभर्दर पररवतान गनुापने अवस्थभ आएिभ र्दफभ ३ को उपर्दफभ (१) बिोशजि गदठत सलिलतिे 
सिय सभपेक्ष पररवतान गना सक्नेछ । 

१३. पटके कर सम्बधिी व्यवस्थभ :- (१) यस नगरपभलिकभिे प्रर्दभन गरेको रुट परलिट र्धर्दभ अधय ठभउाँिभ 
सवभरी चिभउन ुपने र्एिभ प्रलत वकिोलिटर र्दईु रुपैयभाँकभ र्दरिे ववहभन सभत बजे रे्दशि सभाँझ सभत बजे 
सम्ि चभिभउन पभउनेछ । 

१४. सम्पका  इकभई िडभ गने :- (१) यस लनरे्दशिकभिभ र्एकभ व्यवस्थभ नगरपभलिकभको तफा बभट 
कभयभाधवयन गना, अलर्िेि व्यस्थभपन तथभ सिधवय गना नगरपभलिकभ अधतगात एउटभ इकभई िडभ 
गररनेछ। 

(२) उपर्दफभ (१) बिोशजि इकभई िडभ नहनुेजि सम्िको िभलग नगरपभलिकभिे कुनै किाचभरीिभई सो 
कभयागना शजम्िेवभरी तोवकनेछ । 

(३) यस र्दफभ बिोशजि िवटने किाचभरीिे कभयभािय सिय र्धर्दभ अशघपलछ कभया गनुा परेिभ " गरु्भाकोट 
नगरपभलिकभ किाचभरी प्रोत्सभहन कभयाववलि २०७५" बिोशजि अतररक्त सवुविभ उपिब्ि गरभउनेछ । 
 

 

१३. अनगुिनाः (१) ट्रभवफक प्रहरी र नगरपभलिकभिे िे उल्िेशित कभयावविी बिोशजि अटोररक्सभ संचभिन 
र्ए नर्एको अनगुिन गना सक्नेछ । 

 

१४. वववविाः (१)यस लनरे्दशिकभिभ उल्िेि नर्एकभ ववषयहरु सवभरी तथभ यभतभयभत व्यवस्थभ ऐन लनयि 
तथभ अधय प्रचलित कभननु बिोशजि हनुेछन ्।  
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अनसूुशच -१ 

-र्दफभ ५ संग सम्बशधित_ 
टेम्पो तथभ अटोररक्सभ सूशचकरण गनाको िभलग लनवेर्दनको ढभाँचभ 

 

     लिलताः 
श्री प्रििु प्रिभसकीय अलिकृत ज्यू, 

गरु्भाकोट नगरपभलिकभ 
सिेुत 

ववषयाः टेम्पो तथभ अटो ररक्सभ सूशचकृत पभउाँ । 

उपरोक्त सम्बधििभ िेरो/ हभम्रो नभििभ रहेको लनम्नभनसुभरको सवभरी सभिन त्यस नगरपभलिकभ क्षेत्र लर्त्र 
संचभिन गना रे्दहभयकभ वववरण संिग्न रभिी रु. ……….. को रभजश्व र्दभशििभ र्ौचरको प्रलतलिपी संिग्न 
रभिी पेि गरेको छु । 

तपलसि 

१. सवभरी िलनको नभिाः 
२. सवभरी सभिन नम्बराः 
३. इशधजन नम्बराः 
४. चेलसस नम्बराः 

संिग्न कभगजभतहरु 

क. सवभरी र्दतभा प्रिभणपत्रको प्रलतलिपी 
ि. सवभरी चभिक अनिुती पत्रको प्रलतलिपी ।  

ग. प्रर्दषुण िभपर्दण्ड लर्त्र परेको प्रिभशणत गररदर्दएको पत्र । 

घ. सक्कि र्धसभर प्रज्ञभपन पत्र/र्धसभर िहििु लतरेको रलसर्द प्रलतलिपी ।  

ङ. फिा वभ कम्पनीिभ र्दतभा र्एको प्रिभणपत्रको प्रलतलिपी 
च. आयकर र्दतभाको कभगजभत/करचकु्तभ प्रिभणपत्रको प्रलतलिपी/VAT र्दतभाको प्रलतलिपी । 

छ. सवभरी सभिन कभयभाियिभ ल्यभई चेकजभाँच गरभउनपुने । 

ज. वविभको कभगजभतको प्रलतलिपी, 
झ. ववशिय संस्थभबभट ऋण िगभनी रै् र्दतभा हनुेहरुको हकिभ ववशिय संस्थभको र्दतभा प्रिभणपत्र, आयकर 

(PAN) करचकु्तभ र व्यशक्त र्ए नभगररकतभको प्रलतलिपी । 

ञ. सवभरीिनी स्वंय उपशस्थत हनुपनेछ । स्वयं उपशस्थत हनु नसक्ने र्एिभ सवभरीिनीिे िञ्जुरीनभिभ 
दर्दएको पत्र । 

लनवेर्दकको र्दस्तित 

नभि, थराः- 
लिलताः  
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अनसूुची – ३ 

 रुट परलिट वकतभवको ढभाँचभ 
 

 

सवभरी दतभा नं. 

सवभरी िलनको नभमः  

वतनः 

 

 

सवभरी िनीको  दतभा गने अलिकभरीको 
    हस्तभक्षर         हस्तभक्षर 

सवभरी सभिनको लवसृ्तत लववरण 

१. कम्पनीको  नभमः

२. सवभरीको मोडेिः

३. बनेको  सभिः

४. लसलिण्डर संख्भः

५.हर्ा  पभवर/लस.लस.:-

६. च्यभलसस नम्बरः

७. इन्जिन नम्बरः

८. सवभरीको रङ

९. चभिक सलहत  लसट क्षमतभः

१०. पेटर ोि /लडिेिः

११. रेलडर्ो छ/छैनः

१२. खररद रै् आएको मभलनस वभ कम्पनीः

१३. प्रर्ोगः

१४. चिभउने इिभकभः

१५. र्न्सभर लनस्भः  

 

 
गुर्भाकोट नगरपभलिकभ 

शुर्भघभट, सुरे्खत 

 

 

रुट परलिट इजभजत पत्र  

 इिभित-पत्र 

पभएको के्षत्र(रुट) 

बहभि 

अवलि 

इिभित पत्र लदने वभ 

नलवकरण गने अलिकभरीको 

दस्तखत र लमलत 

बहभि 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


