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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी 

प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                 संख्या :१४                               लमलि: २०७८/०४/०१ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं. 10 

सानीभेरी गाउँपाधलका अटो ररक्सा व्यिस्थापन काययविधध 
२०७८ 

प्रस्तािना,   
 सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र विना दताय संचालनमा रहेका र दताय हनु 
चाहाने अटो ररक्साहरुलाई ब्यिजस्थत रुपले संचालन गनय आिश्यक 
देजिएकोले सो को समजुचत ब्यिस्थापनका लाधग स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ ट तथा सानीभेरी 
गाउँपाधलकाको प्रशासकीय काययविधध धनयधमत गने ऐन २०७४ को 
दफा ४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरर सानीभेरी गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र 
अटो ररक्सा व्यिस्थापन काययविधध २०७८ धमधत २०७८ भाद्र ... 
गतेको काययपाधलका िैठकिाट पाररत गरर यो काययविधध लाग ुगररएको  
छ ।  
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१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः क) यस धनदेजशकाको नाम सानीभेरी गाउँपाधलका 
क्षेत्रधभत्र अटो ररक्सा व्यिस्थापन काययविधध २०७८ रहेको छ ।  

ि) यो काययविधध गाउँ काययपाधलका बाट स्िीकृत भएको धमधतदेजि लाग ु
हनुेछ ।  

२. पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस धनदेजशकामाः  

क)  स्थानीय तह भन्नाले नेपालको संविधानको धारा ५६ को उपधारा 
४ बमोजिम गदठत गाउँपाधलका सम्झनपुछय ।  

ि) काययविधध भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका पाधलका क्षेत्रधभत्र अटो 
ररक्सा व्यिस्थापन काययविधध २०७८ सम्झनपुछय ।  

ग)  गाउँपाधलका भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका बझुाँउछ ।  

घ)  काययपाधलका भन्नाले सानीभेरी गाउँकाययपाधलका सम्झनपुछय । 

 ङ)  अध्यक्ष भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई बझुाँउछ ।  

च)  प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतलाई बझुाँउछ   

छ) व्यिस्थापन सधमधत भन्नाले दफा ३ बमोजिम गदठत सधमधतलाई 
बझुाँउछ । 

 ट) सिारी साधन भन्नाले अटो ररक्सालाई सम्झनपुनेछ ।   

३. अटो ररक्सा व्यिस्थापन सधमधत गठनः  

१) गायपँाधलका धभत्र अटो ररक्सा संचालनलाई ब्यिजस्थत गदै सिय 
सलुभ र दघुयटना रवहत तिरबाट सेिा सूचारु एिं सवु्यिजस्थत गनय 
आिश्यक मागयदशयन गनय गाउँपाधलकामा देहाय अनसुारको अटो ररक्सा 
व्यिस्थापन सधमधत रहनेछ ।  

क. गाउँपाधलका अध्यक्ष-       अध्यक्ष  

ि. गाउँपाधलका उपाध्यक्ष-  सदस्य  

ग. गाउँपाधलका प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत-    सदस्य  

घ. गाउँपाधलका काययपाधलका विषयगत सधमधत संयोिक-  
 सदस्य   

ङ. धसम्ली प्रहरी कायायलय प्रमिु-     सदस्य   
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च. अटो व्यिसायी मध्ये अध्यक्षले मनोधनत गरेको १ िना 
व्यिसायी-  सदस्य  

छ. यातायात कायायलय, अधधकृत (प्रधतधनधध)-    सदस्य  

ञ. प्राविधधक शािा प्रमिु-      सदस्य  

त.  प्रशासन शािा प्रमिु-        सदस्य सजचि  

  

२) दफा ३ (१) घ बमोजिमको सदस्य काययपाधलकाले तोके 
बमोजिमको समयसम्म पदमा बहाल रहनेछ ।  

३) दफा ३ िमोजिम गदठत सधमधतको  बैठक आिश्यकता अनसुार 
बस्नेछ । बैठक अध्यक्षको आदेशले सदस्य सजचिले बोलाउनेछन ्।  

 ४. अटो ररक्सा सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारः  

क)  गाउँपाधलका धभत्र अटो ररक्सा संचालनलाई व्यिजस्थत गनय 
आिश्यक  

मागयदशयन प्रदान गने,  

ि) अटो ररक्साको पावकय गंस्थल तोक्ने,  
ग)  अटो ररक्साको स्थान अनसुारको भाडा दर धनधायरण गने,  

घ) सेिा क्षेत्र धनधायरण तथा क्लष्टर अनसुार अटो ररक्साको संख्या 
तोक्न,े  

ङ) गाउँपाधलकाको आिश्यकता अनसुारको अटो ररक्साको संख्या तोक्ने, 
 च) अटो ररक्साको ब्यिस्थापन एिं यात्रहुरु बीच भएको वििादको 
समाधान गनय आिश्यक सहिीकरण गने ,  

 ५. दताय, निीकरण र िारेिीः  

१) प्रत्येक अटो ररक्सा सिारी ऐन, धनएम िमोजिम यातायात 
कायायलयमा धनएमानसुार दताय एिं नविकरण भै गाउँपाधलकामा िावषयक 
रुपमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६४ (१) क 
बमोजिम गाउँपाधलकाले तोकेको िावषयक सिारी कर तोवकएको म्यादधभत्र 
अधनिायय  बझुाई गाउँपाधलकामा अनसूुची १ बमोजिमको ढाँचामा धनिेदन 
ददई दताय गनुयपनेछ ।  

 ६. अटो ररक्सा दताय गनय पेश गनुयपने कागिातहरुः  

१) गाउँपाधलकािाट तोवकएको ढाँचामा धनिेदन ,  
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२) प्रदषुण मापदण्डधभत्र परेको प्रमाजणत कागि,  

३) सक्कल भन्सार प्रज्ञापन पत्र, भन्सार महसलु धतरेको रसीद,  

४) फमय िा कम्पनीमा दताय भएको प्रमाणपत्र,  

५) आयकर दतायको प्रमाणपत्र/करचकु्ता भए सो को प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलपी/मूल्य अधभिवृि कर दतायको प्रधतधलपी,  
६) सिारी साधनको इजन्िन,च्याधससको फोटो,  
७) सिारी साधन कायायलयमा ल्याई चेक िाँच गराउनपुने,  

८) धबमाको कागि,  

९) सिारी कर ,आयकर  धतरेको रसीद,  

१०) विजिय संस्थािाट ऋण लगानी भै दताय हनुेहरुको हकमा विजिय 
संस्थाको दताय प्रमाणपत्र, आयकर प्रमाणपत्र, कर चकु्ता र ब्यजक्त भए 
नागररकताको प्रमाणपत्र,  

११) सिारी धनी स्ियं उपजस्थत हनुपुनेछ ,  

 ७. गाउँ पाधलकामा दताय भै सञ्चालनमा आएका अटो ररक्साले िावषयक रुपमा 
गाउँपाधलकामा तोकेको कर बझुाई नविकरण गनुयपनेछ । यसरी 
नविकरण गदाय देहाय बमोजिमका कागिात पेश गनुयपनेछ ।  

क) गाउँपाधलकाले तोकेको ढाँचाको धनिेदन,  

ि) प्रदषुण मापदण्डधभत्र परेको प्रमाजणत कागिात,  

ग) दताय गदाय िा अजघल्लो आ.ि.मा नविकरण गदाय बझुाएको सिारी 
करको रधसदको प्रधतधलपी,  
घ) विमाको कागिातको प्रधतधलपी,  
ङ) सिारी चालकको सिारी चालक अनमुधतपत्रको प्रधतधलपी,  
च) सिारी धनी स्ियं उपजस्थत हनुपुने, काि ुबावहरको पररजस्थती परर 
उपजस्थत हनु नसकेमा धनिले मञ्जुरीनामा ददएको ब्यजक्त उपजस्थत 
हनुपुने,  

  

८. नगरपाधलकाले माधथका दफाहरुमा भएको व्यिस्था बमोजिम अटो तथा 
इ.ररक्साको सजुचकरण गरर अनसूुची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र 
ददइनेछ ।  

 ९. रुट धनधायरणः  
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गाउँपाधलकाधभत्र धनम्नानसुारका स्थानका लाधग तल तोवकए बमोजिमको 
सेक्टरमा पावकय ङ्ग हनुेगरर उल्लेजित संख्यामा अटो ररक्सा सेिा प्रदान 
गनेगरर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा 
(४) ट बमोजिमको रुट प्रत्येक सिारी साधनका लाधग बावषयक रुपमा 
गाउँपाधलकाको आधथयक ऐनमा तोवकए बमोजिमको रुट धनधायरण शलु्क 
धलई रुट धनधायरण पत्र िारी गनेछ । रुट धनधायरण पत्र प्रत्येक सिारी 
साधनले अधनिायय रुपमा बोक्नपुनेछ ।  

१) रुट धनधायरण   

 धस.नं.  राख्न ेस्थानको 
नाम   

सिारी 
साधन 
संख्या  

क्लष्टर  रुट 

१      

२        

३        

४        

       

 २) माधथ उल्लेि भएका स्थान एिं क्लष्टरमा सिारी साधन थपघट 
गनुयपरेमा दफा ३ बमोजिम गदठत सधमधतले धनणयय गरे अनसुार हनुेछ 
।  

 १०. सिारी चालकले पालना गनुयपने धनयमहरुः  

१) प्रत्येक सिारी चालकले धनम्नानसुारको धनएम अधनिायय रुपमा पालना 
गनुयपनेछ । क. सिारी चालक अनमुधत पत्र,सिारी दताय वकताि, बाटो 
इिाितपत्र साथमा धलई मात्र सिारी साधन चलाउनपुनेछ ।  

ि. विमा, नविकरण गरेको प्रमाणपत्र साथमा धलई  सिारी चलाउनपुनेछ 
।  

ग. अटो ररक्साको याजन्त्रक अिस्था दठक भए नभएको चेकिाँच गरेर 
मात्र सिारी साधन चलाउनपुनेछ ।  

घ. तोवकएको भन्दा िढी भार क्षमता र गधतमा सिारी साधन चलाउन 
पाइनेछैन ्।  
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ङ. सिारी साधन चलाउँदा मोिाइल फोनको प्रयोग र ठूलो आिािमा 
गीत संधगत बिाएर सिारी साधन चलाउन पाइन ेछैन ्। सडकमा ध्यान 
केजन्द्रत गरेर सरुजक्षत साथ सिारी साधन चलाउन ुपनेछ ।  

च. लेन अनशुासनको पालना गनुयपनेछ ।  

छ. अटोररक्साको अगाडीको भाग चालकको दाँयािाँया यात्र ु तथा 
मालसामान राख्न पाइनेछैन ्।  

ि. सिारी साधनको बावहरी भागमा यात्र ु राख्न र सामान झणु्याउन 
पाईनेछैन ।  

झ. सामाजिक सद्भाि र सडक सरुक्षामा ध्यान ददंदै यात्रमैुत्री व्यिहार 
गनुयपनेछ साथै अशक्त, ििृििृा तथा िालिाधलकालाई विशेष ध्यान 
परु् याउनपुनेछ ।  

ञ. सडकमा िथाभािी सिारी साधन रोक्ने, पावकय ग गने आदद कायय 
गनय पाइनेछैन । होजशयारीपूियक सिारी साधन चलाउनपुनेछ ।  

ट. मादक पदाथय तथा लागऔुषध सेिन गरी सिारी साधन चलाउन 
पाइनेछैन । साथै प्रधतिजन्धत मालसामान तथा जचििस्त ुओसारपसार 
गनय समेत पाइनेछैन ।  

ठ. सिारी साधन पूणय रुपमा रोवकएको अिस्थामा मात्र यात्र ुओराल्ने 
र चढाउने गनुयपनेछ ।  

ड. रातीको समयमा यात्रा गदाय लाइटको सवह सदपुयोग गनुयपनेछ ।   

ढ. आफुिशुी सिारी साधनको स्िरुप पररितयन गनय पाइने छैन ।  

ण. सिारी दघुयटना, सिारी आिागमन अिरोध, ट्रावफक समस्या तथा 
गनुासो भए तत्काल प्रहरी कायायलय र गाउँ काययपाधलका कायायलयमा 
िानकारी गराउनपुनेछ ।  

त. अटो ररक्साको अगाडी रुट नं. र स्थान देजिने गरी प्रष्ट राख्नपुनेछ 
।  

थ. माधथ उल्लेजित बाहेक अन्य कुराहरु प्रचधलत नेपाली कानूनमा 
ब्यिस्था भए बमोजिम सिारी चालकले पालना गनुयपनेछ ।  

  ११. यात्र ु सरुक्षाः  यात्रकुो सरुक्षाको लाधग प्रत्येक सिारी साधनमा 
धनम्नानसुारका धनयमहरु पालना गनुय गराउन ुपनेछ ।   
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१) अटोररक्साको दावहने तफय िाट यात्र ु चढ्ने र झने गनय नधमल्ने 
बनाउन ुपनेछ ।  

२) स्थान अनसुारको भाडादर उल्लेि गरर सिारी साधनमा सबैले देख्न े
गरर  

टाँस गनुय पनेछ ।  

३) यात्रहुरुले यात्राको समयमा िथाभावि फोहोर नफाल्ने ब्यिस्था 
धमलाउन ुपदयछ ।   

४) माधथ उल्लेि भएका बाहेक प्रचधलत सिारी ऐन तथा कानून 
बमोजिम यात्रकुो सरुक्षा सम्बजन्ध व्यिस्था धमलाउनपुनेछ ।  

 १२. विमा सम्बजन्ध व्यिस्थाः  

१) सिारी धनी िा व्यिस्थापकलाई विमा बापतको रधसद काटेको 
आधारमा मात्र अधनिायय रुपमा सम्बजन्धत विमा कम्पनीसँग सो रकम 
बरािरको िीमा पोधलसी िा प्रमाणपत्र धलनपुने अन्यथा दघुयटना िापतको 
क्षधतपधूतय नपाइने व्यहोराको िानकारी ददनपुनेछ । कायायलयमा विमा 
पोधलसी कागिात पेश नगरेमा कायायलयबाट सम्पादन हनुे सिारी 
सम्बजन्ध कुनैपधन सेिाहरु प्रदान गररने छैन ।  

२) प्रत्येक सिारीले ऐन र धनयमािलीले तोके बमोजिमका दघुयटना 
विमा, मिदरु विमा, तेस्रो पक्ष विमा आदद विमाहरु गरेको हनुपुनेछ ।  

३) बाटो इिाित िारी िा नविकरण गदाय उक्त सिारीको सम्बजन्धत 
अधभलेिमा िीमाको नाम र बहाल अिधी िनाउनपुनेछ ।  

  

१३. िररिाना सम्बजन्ध व्यिस्थाः १) सिारी दताय  अनमुधत नधलई,  जस्िकृत 
नधलई (रंग, धसटको स्िरुप, इजन्िन, च्याधसस) आिगमनमा िाधा 
परु् याएमा १ हिारदेजि ५ हिार रुपैयाँ सम्म िररिाना हनुेछ ।  

 २) तपधसल बमोजिम कसरु गनेलाई तत्काल ट्रावफक प्रहरीले 
धनयमानसुार िररिाना गने छ । सो रकम तत्काल बझुाउन नसक्नेलाई 
२४ घण्टाधभत्र सम्बजन्धत गाउँपाधलकाको कायायलयधभत्र  पठाउनपुनेछ 
। र गा.पा.ले कसरु िलुाई ट्रावफक प्रहरीको धसफाररशको आधारमा 
पवहलो पटक रु १५००, दोस्रो पटक रु.२५०० र तेस्रो पटक 
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रु.३००० तथा त्यसपधछ पटकै्क वपच्छे दोव्िर िररिाना गरर सचेत 
गराउन सक्नेछ ।  

क.  ट्रावफक संकेत िा इशारा उल्लंघन  गरी चलाएमा।  

ि.  पावकय ग धनषेध गररएको ठाँउ िा समयमा पावकय ग गरेमा ।  

ग. सिारी मोड्न िा ध्िधन संकेत धनषेध गरेको ठाँउमा मोडेमा िा ध्िधन 
संकेत गरेमा   

घ. गलत साइडतफय  सिारी साधन चलाएमा,  
ड.  एकतफी सडकमा सो विपररत सिारी साधन चलाएमा,  
च. अिस्था ठीक नभएको सिारी साधन चलाएमा, छ. धनधायररत भन्दा 
िढी गधतमा सिारी साधन चलाएमा,  
ि. राती िजि निाधल सिारी साधन चलाएमा,  
झ. मादक पदाथय सेिन गरर सिारी साधन चलाएमा,  
ञ. नम्बर ल्पेट नरािी चलाएमा,  
ट. धनधायररत सीट भन्दा िेशी यात्र ुरािी चलाएमा,  
ठ. साियिधनक सिारीको चालकले यात्र ुधलन इन्कार गरेमा,  
ड. धनधायररत भाडादर भन्दा िढी भाडा असलेुमा,  
ढ. लापरिाही साथ सिारी साधन चलाएमा,  
ण. बाटो इिाितपत्र नधलई सिारी चलाएमा,  
त. चालक अनमुधतपत्र साथमा नधलई चलाएमा,  
थ. प्रचधलत कानूनमा उल्लेि भएका अन्य व्यिस्थाहरुको उल्लंघन 
भएमा ,  

  

१४. िाचँपास सम्बन्धी व्यिस्थाः यस सिारी साधनको िाँचपास सम्बजन्ध 
व्यिस्था प्रचधलत कानूनमा भए बमोजिम हनुेछ ।  

 १५.भाडा दरः १) गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र संचालन हनुे सिारी साधनको 
भाडादर दफा ३ अनरुुप गदठत सधमधतले धनधायरण गरेबमोजिम हनुेछ   

 २) भाडादर समयानकुुल पररितयन गनुयपने भएमा  दफा ३ अनरुुप 
गदठत सधमधतले पररितयन गनय सक्नेछ ।  
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 ३) तोवकएको भाडादर भन्दा िढी असलु गरेको पाइएमा माधथ दफा 
१३ मा तोवकए बमोजिम  दण्ड सिाय तथा िररिाना नगरपाधलकाले 
तोके बमोजिम हनुेछ ।  

 १६. पटके कर सम्बजन्ध व्यिस्थाः गाउँपाधलकाले प्रदान गरेको रुट परधमट 
भन्दा अन्य ठाँउमा सिारी चलाउनपुने भएमा सधमधतले धनधायरण गरे 
बमोजिम पटके कर धतनुयपनेछ ।  

  

१७. सम्पकय  एकाइ गठन गनेः १) यस  काययविधधमा भएको व्यिस्था 
गाउँपाधलकाको तफय िाट कायायन्ियन गनय,  अधभलेि व्यिस्थापन र 
समन्िय गनय गाउपाधलका अन्तगयत एउटा इकाई िडा गररनेछ ।  

 २) उपदफा १ िमोजिम इकाई िडा नहुँदासम्मको लाधग 
गाउँपाधलकाले कुनै कमयचारीलाई सो कायय गनय जिम्मेिारी ददन सक्नेछ 
।  

 ३) अटो ररक्सा दताय, नविकरण गनयको लाधग दताय अधधकारीको रुपमा  
प्रशासन शािा प्रमिुलाई तोवकने छ ।   

 ४) यस दफा बमोजिम िवटने कमयचारीलाई कायायलय समयभन्दा िढी 
कायय गनुयपदाय अधतररक्त सवुिधा उपलब्ध गराइनेछ । यसको व्यिस्था 
गाउँपाधलकाको आधथयक काययविधधमा ब्यिस्था भए बमोजिम हनुेछ ।  

  

 १८. अनगुमनः १) ट्रावफक प्रहरी/ प्रहरी चौकीले र गाउँपाधलकाले उल्लेजित 
काययविधध बमोजिम अटो ररक्सा संचालन भए नभएको अनगुमन गनुयपनेछ 
।  

 १९. विविधः १) यस काययविधधमा उल्लेि नभएका विषयहरुमा सिारी तथा 
यातायात व्यिस्था ऐन धनयम तथा अन्य प्रचधलत कानूनमा व्यिस्था भए 
बमोजिम हनुेछ ।  

२) यस काययविधधलाई आिश्यकतानसुार गाउँकाययपाधलकाले संशोधन 
गनय सक्नेछ ।  
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अनूसचुी १ 

दफा ५ सँग सम्बजन्धत 

अटो ररक्सा सजुचकरण गनयको लाधग धनिेदनको ढाँचा 
  

श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू, सानीभेरी गाउँपाधलका,  धसम्ली रुकुम 
(पजिम)  

 विषयः टेम्पा ररक्सा सूजचकृत गरर पाँउ ।  

 उपरोक्त सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो नाममा रहेको धनम्नानसुारको 
सिारी साधन यस गाउँपाधलका क्षेत्र धभत्र संचालन गनय देहायका वििरण 
संलग्न गरर रु...........को रािश्व दाजिला भौचरको प्रधतधलपी संलग्न 
गरर पेश गरेको छु ।   

तपधसल   

१.सिारी धनीको नामः   

२. सिारी साधन नम्बरः   

३. इजन्िन नम्बरः   

४. चेधसस नम्बरः   

संलग्न कागिातहरुः  

क. सिारी दताय प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी 
ि. सिारी चालक प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी  

ग. प्रदषुण मापदण्ड धभत्र परेको प्रमाजणत गररददएको पत्र  

घ. सक्कल भन्सार प्रज्ञापन पत्र/भन्सार महशलु धतरेको रधसदको प्रधतधलपी  

ड. फमय िा कम्पनी भए दताय भएको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी  

च. आयकर दतायको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी/करचकु्ता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलपी  

छ. सिारी साधन कायायलयमा ल्याई चेकिाँच गराउनपुने  

ि. विमाको कागिातको प्रधतधलपी  

झ. विजिय संस्थािाट ऋण लगानी भै  दताय हनुेहरुको हकमा विजिय 
संस्थाको दताय प्रमाणपत्र, आयकरको करचकु्ता र व्यजक्त भए 
नागररकताको प्रधतधलपी 
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 ञ. सिारीधनी स्ियं उपजस्थत हनुपुने, स्ियं उपजस्थत हनु नसक्ने भएमा 
सिारी धनीले मञ्जुरीनामा ददएको पत्र ।  

    धनिेदकको दस्तितः  

   नाम थरः  

   सम्पकय  नम्िरः  

   धमधतः  
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अनूसूची २ 

दफा  ८ संग सम्बजन्धत 

रुट परधमटको वकतािको ढाँचा 
  

सानीभेरी गाउँपाधलका 
धसम्ली रुकुम (पजिम) 

❖ रुट परधमट इिाित पत्र-  

i. सिारी दताय नं. :  

ii. सिारी धनीको नामः  

iii. ितनः  

iv. सिारी धनीको हस्ताक्षरः        

v. दताय गने अधधकारीको हस्ताक्षरः   

 

 

 

 

❖ सिारी साधनको विस्ततृ वििरण-  

क्र.सं. धबिरण 

१ कम्पनीको नामः  

२ सिारीको मोडलः  

३ बनेको धमधतः  

४ धसधलण्डर संख्याः  

५ हषय पािर र धसधसः  

६ च्याधसस नम्बरः  

७ इजन्िन नम्बरः  

८ सिारीको रंगः  

९ चालक सवहत सीट क्षमताः  

१० पेट्रोल/धडिेलः  

११ रेधडयो छ छैनः  

१२ िररद भै आएको माधनस िा कम्पनीः  

१३ प्रयोगः  
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१४ चलाउने रुटः  

१५ भन्सार धनस्साः  

 

इिाित पत्र 
पाएको क्षेत्र 
(रुट) 

बहाल अिधध  इिाित पत्र ददने 
अधधकारीको दस्तित र 
धमधत 

    

    

    

    

    

   

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत  


