
बेनी नगरपालिकालित्र टेम्पो, अटोररक्सा तथा ई-ररक्सा सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध,२०७९ 

 

बेनी नगरपालिकाका लित्री बजार क्षेत्र तथा नगरका अन्य ववलिन्न स्थानहरुमा आवत जावत गनय ठुिा सवारी 
साधन लनयलमत एवं पयायप्त नरहेका ट्याक्सी िगायतका साना सवारी साधनहरु प्रयोग गर्ाय अलत महंगो पनय गई 
सवयसाधारणिे सास्ती खेवपरहनपुरेको अवस्थािाई अन््य गनय स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४  र्फा 
११(७) िे दर्एको अलधकार प्रयोग गरी बेनी नगर काययपालिकािे लमलत २०७९/04/29 गते यो काययववलध 
वनाएको छ । 

 

पररच्छेर् १ 

पररिाषा 
 

१) यो काययववलधको नाम "बेनी नगरपालिकालित्र टेम्पो, अटोररक्सा तथा ई-ररक्सा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
सम्बन्धी काययववलध,२०७९" हनुेछ ।  

२) यो काययववलध काययपालिकाको वैठकवाट पाररत िएको लमलतरे्खख िाग ुहनुेछ । 

 

३) पररिाषा ։ ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा 
क. “शहरी सडक” िन्नािे यस नगरपालिकावाट वनाईएको, ववस्तार गररएको तथा नगरपालिकािाई ममयत  

सम्िार गनय हस्तान्तरण िै आएका सडक सम्झन ुपर्यछ । 

ख. “सवारी साधन” िन्नािे प्रचलित ऐन, लनयम बमोखजम नगरपालिकािे व्यवस्थापन गनय अलधकार प्राप्त गरेका 
ररक्सा, अटो ररक्सा, ई ररक्सा, टेम्पो आर्ी सम्झन ुपर्यछ । 

ग. “काययववलध” िन्नािे बेनी नगरपालिकाको “टेम्पो अटोररक्सा तथा ई-ररक्सा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
काययववलध,२०७९” सम्झन ुपर्यछ । 

घ. “रुट अनमुती तथा िाडार्र लनधायरण सलमलत” िन्नािे काययववलधको लनयम ७  बमोखजम गदठत सलमलत  सम्झन ु
पर्यछ । 

ङ. “सवारी धनी” िन्नािे प्रचलित कानून बमोखजम सवारी धनी अनमुती पत्र प्राप्त व्यखि  तथा संस्था सम्झन ु
पनेछ । 

च. “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे यस नगर काययपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ु      पर्यछ 
। 

छ. “रुट ईजाजत पत्र" िन्नािे बेनी नगरपालिकाबाट जारी सवारी र्ताय प्रमाणपत्रमा उल्िेखखत रुट ईजाजतपत्र 
सम्झन ु पर्यछ । 

ज. “िाडार्र” िन्नािे नगरकाययपालिकािे तोकेको िाडार्र सम्झन ुपर्यछ । 

 झ. “नगरपालिका” िन्नािे बेनी नगरपालिकाको कायायियिाई जनाउनेछ ।  

ञ. “नगर काययपालिका” बेनी नगरपालिकाको काययपालिकािाई सम्झनपुनेछ ।  



पररच्छेर् २ 

र्ताय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

 ३.  र्ताय गनुय पने ։ (१)  टेम्पो, अटोररक्सा, इररक्सा बेनी नगर क्षेत्रलित्र सञ्चािन गनय चाहने व्यखि वा 
संस्थािे र्तायका िालग रे्हाय बमोखजमका कागजात संिग्न राखी अनसूुची १ बमोखजमको ढााँचामा नगरपालिकामा 
लनवेर्न दर्न सक्नेछ ।  

1. सवारी धनीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 
2. सवारी खररर् गरेको लमलत र सम्िव िएसम्म खररर् गरेको लबि लबजक 

3. सवारीको चेलसस नम्बर 

4. सवारी चािकको तोवकए बमोखजमको लनकायबाट प्राप्त गरेको आलधकारीक सवारी चािक 
अनमुतीपत्रको प्रलतलिपी 

5. तेस्रो पक्ष लबमा, यात्र ुववमा गरेको प्रमाण 

(२) र्फा (१) बमोखजमका कागजात सवहत नगरपालिकामा लनवेर्न गरेको १५(पन्र) दर्नलित्र नगरपालिकािे 
आवश्यक जााँचबझु एवं छानलबन गरी नगर काययपालिकाबाट लनणयय गराई सवारी र्ताय गनय सक्नछे । यसरी 
सवारी र्ताय िएपलछ उि सवारीको िगत अलििेख खडा गरी पवहचान खलु्न ेसवारी साधन नं. उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ ।  

(३) नगरपालिकाबाट र्ताय गरेपलछ लनयमानसुार र्तायको प्रमाणपत्रका अलतररि सवारी चल्न ेरुट समेत लनधायरण 
गनुयपनेछ । र्ताय िएका टेम्पो, अटोररक्सा, ई-ररक्साको अनसूुची २ बमोखजमको लनवेर्न दर्ई वावषयक नवीकरण 
गनुयपने छ ।  

(४) र्ताय तथा नवीकरण शलु्क नगर सिािे लनधायरण गरे बमोखजम हनुेछ ।  

तर शरुु वषयमा नगरसिािे र्ताय र नवीकरण शलु्क लनधायरण नगरेको िएमा नगरसिाबाट अनमुोर्न 
गराउने गरी नगर काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोखजम हनुेछ ।  

(५) रुट इजाजत पत्र शलु्क काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोखजम हनुेछ ।  

(६) नगरके्षत्रलित्र सञ्चािन हनुे यस प्रकारका सवारी साधनहरुिे नगर सिाबाट तोवकए बमोखजम वावषयक सवारी 
कर बझुाउन ुपनेछ ।  

 

४) सञ्चािन अनमुती लिनपुने ։ (१) बेनी नगरपालिका के्षत्रलित्र सञ्चािन गररने टेम्पो, अटोररक्सा तथा इररक्शा 
वा सोही प्रकृलतका अन्य साना सावयजलनक सवारी साधनिे प्रचलित कानून बमोखजम र्ताय गनुयपने लनकायबाट 
र्ताय गरी बेनी नगरपालिकाबाट सञ्चािन अनमुती लिनपुनेछ ।  

(२) उपर्फा (१) बमोखजम सञ्चािन अनमुती नलिई नगरके्षत्रलित्र ्यस्ता सवारी साधन सञ्चािन गनय पाइन े
छैन ।  

 

५) र्ताय वा अनमुती ववना सञ्चािन गनय नपाईन े։ (१) यस नगरपालिका क्षेत्रमा यो काययववलध बमोखजम र्ताय 
नगरी वा अनमुतीपत्र नलिई कुनै पलन टेम्पो, ररक्सा, अटोररक्सा, वा ई-ररक्सा संचािन गनय पाईन ेछैन ।   

(२) लनवेर्न प्राप्त िए पश्चात आवश्यक कारवाहीको िालग पूवायधार तथा शहरी ववकास शाखा अन्तगयत मेकालनकि 
उप शाखामा जााँचबझुको िालग पठाईनेछ ।  

तर मेकालनकि उपशाखा गठन नहुाँर्ा सम्म प्रशासन शाखािे उल्िेखखत कायय गनेछ ।  



पररच्छेर् ३ 

रुट तथा इजाजत सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६) रुट लनधायरण ։ (१) यस काययववलध बमोखजम र्ताय िई सञ्चािन हनुे सवारी साधनहरु सञ्चािन गररने रुटको 
लनधायरण र्फा (७) बमोखजमको रुट इजाजत तथा िाडार्र लनधायरण सलमलतको लसफाररशमा काययपालिकािे 
लनधायरण गरे बमोखजम हनुछे ।  

(२) कुनै सवारी साधनिाई दर्इएको रुट इजाजत रद्द गने वा पररवतयन गने अलधकार नगर काययपालिकामा 
रहनेछ ।  

 

7) रुट इजाजत तथा िाडार्र लनधायरण सलमलत ։ (१) रुट ईजाजत तथा िाडार्र लनधायरण सम्बन्धी लसफाररश 
गनय रे्हाय बमोखजम सलमलत हनुेछ । 

1. नगरप्रमखु          संयोजक 

2. नगर उप प्रमखु         सर्स्य  

3. प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत       सर्स्य 

4. पूवायधार ववकास सलमलत संयोजक       सर्स्य 

5. वडा नं १, ४, ७, ८ र ९ का वडाध्यक्षहरु     सर्स्य   

6. नगर काययपालिका सर्स्य मध्ये नगर प्रमखुवाट मनोलनत कम्तीमा १ मवहिा  सर्स्य 

7. यातायात व्यवसायी सङ्घको तफय बाट प्रलतलनधी जना १     सर्स्य 

8. स्थानीय ट्रावफक प्रहरी कायायियको प्रमखु      सर्स्य 

9. उपिोिा मध्येवाट नगर काययपालिकािे तोकेको प्रलतलनधी जना १    सर्स्य 

10. प्रशासन शाखा प्रमखु         सर्स्य-सखचव 

(२) सलमलतिे वैठकमा सरोकार राख्न ेस्थानीय सङ्घीय तथा प्रारे्खशक कायायियका प्रलतलनधीिाई वैठकमा आमन्त्रण 
गनय सक्नेछ । 

 

८) रुट ईजाजत तथा िाडार्र लनधायरण सलमलतको काम कतयव्य अलधकार ։ (१) रुट ईजाजत तथा िाडार्र 
लनधायरण सलमलतको काम कतयव्य अलधकार रे्हाय बमोखजम हनुेछ । 

1. टेम्पो, अटोररक्सा, ईररक्सा जस्ता सवारी साधनको र्ताय, रुट लनधायरण, र्ताय तथा रुट खारेजी गनय नगर 
काययपालिकािाई लसफाररश गने ।  

2. प्रचलित ऐन,कानून प्रलतकुि नहनु ेगरी शहरी सडकहरुको िाडा र्र लनधायरण गरी  नगर काययपालिकामा 
पेश गने ।  

3. प्रचलित ऐन कानून बमोखजमका मापर्ण्ड परुा गरी आएका सवारी धनीिाई सवारी चाप, यात्रीको चाप 
मलु्यांकन गरी रुट ईजाजत दर्न लसफाररश गने । 

4. रुट इजाजत पररवयतन गनय चाहन ेसवारी धनीिाई कानून बमोखजम मलु्यांकन गरी प्रलतवेर्न दर्ने । 

5. पटक पटक काययववलध उल्िंघन गने सवारी साधनको रुट ईजाजत खारेज गनय लसफाररस गने । 

6. नगर काययपालिकाबाट तोवकए बमोखजमका अन्य कायय गने । 

 (२) इजाजत सलमलतवाट लसफाररस िै नगर काययपालिकावाट स्वीकृत िाडार्र सवारी साधनमा सवैिे रे्ख्न ेगरी 
टााँस्नपुनेछ । सवारी साधनिे लनधायररत िाडार्रिन्र्ा बढी िाडा लिन पाउने छैन । नगर काययपालिकािे यसरी 



लनधायररत िाडार्र िन्र्ा बढी िाडा असिु गने टेम्पो, अटोररक्सा वा ई-ररक्साको अनमुतीपत्र खारेज गनय सक्नछे 
।  

 

९) संख्या लनधायरण ։ (१) नगरके्षत्रलित्र सञ्चािन हनुे टेम्पो, अटोररक्सा, ईररक्साको संख्या नगर काययपालिकािे 
लनधायरण गरे बमोखजम हनुछे ।  

(२) नगर काययपालिकािे उपर्फा (१) बमोखजम संख्या लनधायरण गर्ाय यात्रकुो चाप र सवुवधा, ट्रावफक 
व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनको अवस्था जस्ता पक्षको ववश्लषेण र रुट इजाजत तथा िाडार्र लनधायरण सलमलतको 
लसफाररश समेतका आधारमा गनुयपनेछ ।  

(३) उपर्फा (१) बमोखजम लनधायरण गररएको संख्यािाई आवश्यकताका आधारमा नगर काययपालिकािे थपघट 
गनय सक्नेछ ।  

 

१0) सवारी धनीिे पािना गनुयपने कुराहरु ։ यस काययववलधमा उल्िेख िएका कुराहरु सोही बमोखजम र सो 
बाहेक सवारीधनीहरुिे रे्हाय बमोखजमको आचरण पािना गनुयपनेछ ।  

1. सवारीधनी र सवारी चािकको ठेगाना र फोन नं सवहत पवहचान खलु्न ेवववरण सवारी साधनमा सबैिे 
रे्ख्न ेगरी राख्नपुनेछ ।  

2. प्रचलित कानून बमोखजम यात्र ुतथा तेस्रो पक्ष लबमा गराएको हनुपुर्यछ ।  

3. लनषेलधत के्षत्रमा सवारी सञ्चािन गनय पाइनछैेन ।  

4. र्ताय निएका र नवीकरण निएका सवारी साधनहरु सञ्चािन गनय पाइने छैन ।  

5. सवारीधनीिे सवारी चािकिाई लनयखुिपत्र वा फोटो सवहतको पररचयपत्र उपिब्ध गराउनपुनेछ र 
सवारी चािकिे अलनवायय पररचयपत्र िगाउनपुनेछ ।  

6. मार्क पर्ाथय वा िाग ुऔषध सेवन गरी सवारी सञ्चािन गनय पाइने छैन ।  

7. नगरपालिकाबाट लनधायररत िाडार्र सवारी साधनमा सबैिे रे्ख्न ेठाउाँमा टााँस गनुयपनेछ । 

8. यात्रहुरुसाँग तोवकएको िाडार्र मात्र लिन ुपनेछ । िाडा र्र यात्रिेु रे्ख्न ेगरी सवारी साधनमा टााँस 
गनुयपनेछ । 



पररच्छेर् ४ 

ववववध एवं सजाय सम्बन्धी व्यवस्था 
 

११) लबमा गनुयपने ։ (१) सवारीधनीिे प्रचलित कानून बमोखजम यात्र ुतथा तेश्रो पक्ष लबमा गनुयपनेछ ।  

 

१२) इजाजतपत्र खारेजी ։ (१) सवारीधनी तथा सवारी चािकिे यस काययववलध ववपररत कुनै कायय गरेको, 
सवारी चािकिे पािना गनुयपने आचरण पािना नगरेको, लनधायररत िाडार्र िन्र्ा बढी िाडा असिु गरेको तथा 
प्रचलित अन्य यातायात व्यवस्था सम्वन्धी काननु उल्िंघन गरेको िनी लनजको इजाजतपत्र खारेजी गनय सलमलतको 
लसफाररस िै आएमा नगर काययपालिकाको लनणयय बमोखजम ् यस्ता सवारी साधानको इजाजत पत्र प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिे खारेजी गरी सो को अलििेख राख्नछे ।  

तर यसरी खारेजी गनुय अखघ सम्वखन्धत सवारी धनीिाई सफाई पेश गने मौका दर्इनछे । 

 

13) र्ण्ड जररवाना सम्बन्धी व्यवस्था ։ (१) यस काययववलध लबपरीत र्ताय अनमुती लिनपुनेमा सो नगरी सवारी 
सञ्चािन गरेको वा रुट अनमुती लबना सवारी चिाएको पाइएमा ्यस्ता सवारीधनीिाई रु ५ हजार जररवाना 
गरी लनयमानसुार अनमुती लिन लनरे्शन दर्न सवकनेछ । यसरी लनरे्शन दर्ाँर्ा समेत सो को पािना नगरी सवारी 
चिाएको पाइएमा ्यस्ता सवारी जफत गरी लनयमानसुार लििाम लबक्री गररनछे ।  

(१) यस काययववलध बमोखजम कुनै सवारी चािकिे सवारी चािक अनमुतीपत्र प्राप्त नगरी सवारी चिाएको, 
तोवकएिन्र्ा बढी िाडा असिु गरेको वा र्फा (१०) बमोखजम आचरण पािना गरेको नपाईएमा लनजिाई पवहिो 
पटकको िालग रु ५०० जररवाना, र्ोश्रो पटक रु ७५० र पनु։ तेश्रो पटक समेत सोही कसरु गरेमा रु 
१००० जररवाना गररनेछ । लतनपटकिन्र्ा बढी सोही कसरु गरेको पाइएमा लनजको र्ताय अनमुती र रुट 
इजाजत खारेज गररनछे ।   

 

१४) व्याख्या तथा संशोधन : यस काययववलधको कुनै र्फाको व्याख्या वा कुनै ववषय संशोधन गनुयपरेमा नगर 
काययपालिकािे गनय सक्नेछ ।  
  



अनसूुची १ 

लनयम ३ को उपलनयम (१) साँग सम्बखन्धत 

सवारी र्ताय गनय दर्इन ेर्रखास्त 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्यू, 
बेनी नगर काययपालिकाको कायायिय,  

बेनी, म्याग्र्ी ।  

 

 

मेरो हाम्रो नाममा खररर् िएको प्राप्त िएको खझकाएको लनम्न वववण िएको सवारी शरुु र्ताय गराउनका िालग 
िाग्ने र्स्तरु र चावहने अन्य लनस्सा प्रमाणहरु यसैसाथ राखी पेश गरेको छु/छौ । उि सवारी जााँच गरी 
मेरो र हाम्रो नाममा र्ताय गरी र्ताय प्रमाणपत्र पाउन र्रखास्त दर्एको छु/छौ ।  

 

1. सवारी खझकाउन े(व्यखि, फमय कम्पनी वा संसाथा) को नामथर ։ 
2. ठेगाना ։  

3. वपता वा पलतको नामथर (व्यखि िएमा) ։ 
4. सालबकमा यातायातमा र्ताय िएको िए र्ताय नं/प्रमाणपत्र։ 

5. सवारीको वकलसम ։  

6. सवारी बनाउने कम्पनीको नाम ։  

7. सवारीको मोडि नं (लनमायण िएको साि) ։  

8. लसलिण्डर संख्या ։  

9. हषय पावर लस.लस. ։  

10. सवारीको इखन्जन नं ։  

11. सवारीको चेलसस नं ։  

12. सवारीको रङ ։  

13. प्रयोग गने इन्धनको वकलसम ։  

14. सवारीमा िएको इिेक्ट्रोलनक सञ्चारको उपकरण ։  

15. सवारीको वजन क्षमता ։   

16. िन्सार लतरेको लनस्सा ։  क. िन्सार कायायियको नाम։  

ख. प्रज्ञापनपत्र नं ։ 
ग. रलसर् नं ։  

घ. लमलत ։ 
  



17. अन्य प्रमाणको वववरण ։ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायायिय प्रयोजनका िालग 

 

सवारी लनरीक्षणको व्यहोरा ։  

प्रर्ान गररएको र्ताय नं ։ 

सवारी रुट इजाजतपत्रको वववरण :  

र्ताय लमलत ։  

माथी उल्िेखखत वववरणहरुका साथै बेनी नगर काययपालिकाको लमलत २०७..../...../...... गतेको लनणयय 
अनसुार सवारी र्ताय गनय उपयिु रे्खखएकोिे लनणययाथय पेश गर्यछु ।  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  
  

पेश गने 

प्रशासन शाखा 
सहायक पााँचौं 

रुज ुगने 

प्रशासन शाखा 
प्रमखु 

सर्र गने 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

र्रखास्तवािाको नाम ։  

सही ։ 
नामथर ։ 
ठेगाना ։  

लमलत ։  



अनसूुची २ 

लनयम ३ को उपलनयम (३) साँग सम्बखन्धत 

र्ताय प्रमाणपत्र नवीकरण गराउन दर्इन ेर्रखास्त 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

बेनी नगर काययपालिकाको कायायिय  

बेनी, म्याग्र्ी ।  

 

मेरो/हाम्रो नाममा र्ताय िएको लनम्न वववरण िएको सवारीको र्ताय प्रमाणपत्रको नवीकरणका िालग िाग्ने 
र्स्तरु र अन्य आवश्यक लनस्सा यसैसाथ संिग्न गरी र्रखास्त दर्एको छु/दर्एका छौं ।  

 

सवारी र्ताय नं ։  

सवारीको वकलसम ։  

सवारी धनीको नामथर ։ 
सवारी नवीकरण म्यार् समाप्त िएको लमलत ։  

सवारी र्ताय प्रमाणपत्र नवीकरण गनुयपने अवलध 

सवारी साधन आयकर बझुाएको लनस्सा  

(क) सवारी आयकर बझुाएको कायायिय  

(ख) सवारी आयकर बझुाएको अवलध  

(ग)     रलसर् वा िौचर नं  

(घ)     लमलत  

िाडाका सवारीको िालग बाटो इजाजतपत्र  

(क) बाटो इजाजतपत्र दर्ने कायायिय  

(ख) बाटो इजाजतपत्र पाएको के्षत्र  

(ग)     बाटो इजाजतपत्र पाएको अवलध 

(घ)     बाटो इजाजतपत्र लिएको लमत  

 

र्रखास्तवािाको नामथर ։  

सही ։  

ठेगाना ։  

लमलत ։  

कायायिय प्रयोजनका िालग 

नवीकरण गरेको लमलत ։  

नवीकरण गरेको अवलध ։ 

 

 

 

 

पेश गने 

प्रशासन शाखा 
सहायक पााँचौं 

रुज ुगने 

प्रशासन शाखा 
प्रमखु 

सर्र गने 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 



अनसूुची ३ 

सवारी रुट अनमुतीका िालग दर्इन ेर्रखास्त 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्यू 

बेनी नगर काययपालिकाको कायायिय,  

बेनी, म्याग्र्ी ।  

 

ववषय ։ सवारी रुट अनमुती पाउाँ । 

 

 

महोर्य,  

मेरो/हाम्रो नाममा रहेको र यातायात व्यवस्था कायायियमा र्ताय रहेको रे्हाय बमोखजमको वववरण िएको 
टेम्पो, अटोररक्शा, इररक्शा लनम्न रुटमा सञ्चािन गनय अनमुती पाउाँन र्रखास्त बापत रु १०० (एक सय 
रुपैयााँ मात्र) को रलसर् संिग्न राखी लनवेर्न गरेको छु/छौं ।  

क) सवारी साधनको वववरण  

1. सवारीको वकलसम ։  

2. सवारी र्ताय नं र कायायिय ։ 
3. सवारीको इखन्जन नं ։  

4. सवारीको चेलसस नं ։  

5. सवारीको मोडि र बनेको साि ։  

6. यात्र ुलसट संख्या ։   

ख) सवारी धनीको वववरण ։  

1. नामथर ։ 
2. ठेगाना ։  

3. संस्था िए सोको र्ताय वववरण 

ग) सञ्चािन माग गरेको रुट ։ 
घ) संिग्न कागजात։ 
1. सवारीर्ताय प्रमाणपत्र 

2. सवारीधनीको नागररकताको प्रमाणपत्र 

3. ववरे्शी िएमा अनमुतीपत्र 

4. संस्था िएमा संस्था र्ताय प्रमाणपत्र  

प्रचलित ऐन कानूनमा व्यवस्था िएका सम्पूणय प्रावधानहरु पािना गरी सवारी व्यवसाय सञ्चािन गनेछु । 
यसमा िेखखएको व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झटु्ठा ठहरे कानून बमोखजम सहुाँिा बझुाउाँिा ।  

 

लमलत ։ 
 

 

र्स्तखत ։ 
आवेर्कको नाम ։  

ठेगाना ։  

लमलत ։  

 



अनसूुची ४  

इजाजतपत्रको ढााँचा  

 

आलथयक वषय ։         लमलत ։ 
इजाजतपत्र नं ։ 
 

 

श्री............................................... 
................................................. ।  

 

तपाईको नाममा र्ताय शे्रस्ता िएको रे्हायको वववरण िएको सवारी साधनिाई आ.व. २०...../...... को 
िालग रे्हायको रुटमा सवारी साधन सञ्चािन गनय रुट इजाजतपत्र दर्इएको छ । प्रचलित कानूनको अलधनमा 
रही सवारी सञ्चािन गनुयहनु अनरुोध छ ।  

 

क) सवारी साधनको वववरण  

1. सवारीको वकलसम ։  

2. सवारी र्ताय नं र कायायिय ։ 
3. सवारीको इखन्जन नं ։  

4. सवारीको चेलसस नं ։  

5. सवारीको मोडि र बनेको साि ։  

6. यात्र ुलसट संख्या ։   

 

ख) सवारी धनीको वववरण ։  

1. नामथर ։ 
2. ठेगाना ։  

3. संस्था िए सोको र्ताय वववरण 

 

ग) सञ्चािन अनमुती दर्इएको रुट ։  

 

घ) सञ्चािन गनय अनमुती दर्इएको अवलध ։ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रुट इजाजतपत्र प्रर्ान गने पर्ालधकारीको  

र्स्तखत ։  

नामथर ։  

पर् ։  

लमलत ։ 



नवीकरण वववरण 

 

मिमि रमिद नं नवीकरण अवमि 
नवीकरण गने 

पदामिकारीको दस्िखि 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


