
 

 

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा मातामात व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६ 

स्वीकृत ङ्झभङ्झत : 2076/11/13 

प्रस्तावना 
सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने सवायी साधनहरुराई व्मवस्थाऩन गयी सववसाधायणको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत ,बयऩदो, सववसङ्टरब, 

गङ्टणस्तयीम, ङ्जवश्वासनीम, वातावयणभैत्री, उऩबोक्ताभङ्टखी, सेवाभङ्टखी य सववसाधायणको राङ्झग सङ्टङ्जवधाजनक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञित गनव वान्छनीम 
बएकोरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२(१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद (१) 
प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब (्१) मस ऐन को नाभ सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा मातामात व्मवस्थाऩन ऐन २०७६ यहेको छ 
। 

 (२)मो ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टने छ । 

२. ऩङ्चयबाषा ङ््जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा 
(क) "व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे ऐन को दपा ११ फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतराईसभझनङ्टऩदवछ। 

(ख) "ऐन" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सवायी तथा मातामात ब्मफस्थाऩन ऐन २०७६राई सभझनङ्टऩदवछ 

(ग) "प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सभझनङ्टऩदवछ  

(घ) "उऩप्रभङ्टख"बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको उऩ-प्रभङ्टखराई सभझनङ्टऩदवछ  

(ङ) "कामवऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयकामवऩाङ्झरका सभझनङ्टऩदवछ । 

(च) "प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत" बङ्ङारे सूमोदम नगयकामवऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासकीमअङ्झधकृतराई सभझनङ्ट ऩदवछ । 

(छ) "वडाअध्म "ऺ बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाका सभवङ्ञन्धत वडाका वडाअध्मऺ सभझनङ्टऩदवछ। 

(ज) "स्थानीम तह"बङ्ङारे सूमोदम  नगयऩाङ्झरकाराई सभझनङ्ट ऩदवछ । 

(झ) "सवायी साधन"बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र (ङ्झनजी, साववजङ्झनक तथा सयकायी) चल्ने फस, ङ्झभङ्झनफस, भाइक्रोफस, जीऩ, 

ङ्जऩकअऩ, भ्मान,स्कङ्ट रफस, टेभऩो अटोङ्चयक्सा, साभान फोक्ने ट्रक तथा ङ्झभङ्झनट्रक  रगामत सफै ङ्जकङ्झसभका सवायीराई सभझनङ्ट 
ऩदवछ । 

(ञ) "ङ्जटकट" बङ्ङारे साववजङ्झनक मातामात सेवा प्रमोग गने सेवाग्राहीराई प्रदान गङ्चयने ङ्जटकटसभझनङ्ट ऩदवछ । 

(ठ) "ऩाङ्जकव ङ्ग" स्थर"बङ्ङारे सवायी याख्न ङ्झनधावयण गङ्चयएको स्थर सभझनङ्ट ऩदवछ । 

(ण) "प्रदङ्टषण" बङ्ङारे सवायीफाट ङ्झनस्कने ध्वङ्झन तथा धङ्टवाको प्रदूषण सभझनङ्ट ऩदवछ  
(त) "ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन" बङ्ङारे ङ्जवद्यङ्टतीम प्रसायण राइन सोराय वा ब्माङ्जट्रफाट सॊचारन  हङ्टने सवायी साधनराई सभझनङ्ट 
ऩदवछ । 

(थ) "वातावयणभैत्री सवायी साधन " बङ्ङारे फैकङ्ञल्ऩक वा  नवीकयणीम उजावफाट सञ्चारन  हङ्टने सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे 
वातावयणभैत्री बनी तोकेको सवायी साधनराई सभझनङ्ट ऩदवछ। 

(द) "सॊघीम कानून" बङ्ङारे सॊघीम सॊसदफाट जायी बएको मातामात व्मवस्थाऩन सभवङ्ञन्ध कानूनराई सभझनङ्ट ऩदवछ । 

(ध) "प्रदेि कानून" बङ्ङारे प्रदेि सबा प्रदेि नभफ य एकफाट जायी बएको मातामात व्मवस्था  सभवङ्ञन्ध कानूनराई सभझनङ्ट 
ऩदवछ । 

(न) "सॊस्था वा कभऩनी"बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन  गनव गयाउन स्थाङ्जऩत सॊस्था वा 
कभऩनीराई सभझनङ्ट ऩदवछ । 

(ऩ) "साववजङ्झनक मातामात" बङ्ङारे सववसाधायणको राङ्झग बाडा ङ्झरई मात्रा गयाउन तथा  साभान ढङ्टवानी गयाउन सञ्चाङ्झरत 
(ङ्झनजी, साववजङ्झनक तथा सयकायी ) फस, ङ्झभङ्झनफस, भाइक्रोफस, जीऩ, ङ्जऩकअऩ, भ्मान, स्कङ्ट रफस, टेभऩो, अटोङ्चयक्सा, साभान फोक्ने 
ट्रक तथा ङ्झभङ्झनट्रक रगामत साववजङ्झनक मातामातको  राङ्झग इजाजत प्राप्त गयी सञ्चारन गङ्चयएका  मातामातका साधन सभझनङ्ट 
ऩदवछ । 

(प) "सभवङ्ञन्धत ऺेत्र" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र मातामात व्मवस्थाऩन  सभफन्धभा काभ कायवाही गने नेऩार 
सयकाय तथा प्रदेि सयकाय भातहतका कामावरम अन्म स्थानीम सयकाय गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाराई सभेत सभझनङ्टऩदवछ । 

ऩङ्चयच्छेद २ 

ङ्जटकट सभवङ्ञन्ध ब्मवस्था 
३. ङ्जटकटको प्रमोग  ्(१) साववजङ्झनक मातामातको सञ्चारनभा कागजी ङ्जटकटहरु प्रमोग गनव सङ्जकनेछ।  



 

 

४. ङ्जटकट अङ्झनवामव ङ्छदनङ्टऩने  ्(१) साववजङ्झनक मातामातका साधन चढनङ्ट  बन्दा ऩङ्जहरे वा चढे  रगतै्त मात्रीहरुसॉग तोङ्जकएको बाडा 
ङ्झरई अङ्झनवामव रुऩभा ङ्जटकट ङ्छदनङ्टऩने दाङ्जमत्व सभवङ्ञन्धत चारकको हङ्टनेछ।  

(२) मात्री ङ्जटकटको आकाय प्रकाय तथा ङ्जटकटभा उल्रेख गनङ्टवऩने कङ्ट याहरु तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) मात्री ङ्जटकटभा धङ्टम्रऩान , भद्यऩान, सङ्टतीजन्म ऩदाथव, अश्लीर साभग्री तथा साववजङ्झनक  ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने साभग्रीको ङ्जवऻाऩन 
गनव ऩाइने छैन । 

५.  ङ्जटकट अङ्झनवामव ङ्झरनङ्टऩने् नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र रुट कामभ बई सञ्चारन हङ्टने साववजङ्झनक  मातामातका साधन प्रमोग गने 
मात्रीरे आपू चढ्ने फस ङ्झफसौनीभा वा सवायी साधन चढे रगतै्त ङ्झनधावङ्चयत बाडा ङ्झतयी ङ्जटकट ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

६. सहङ्टङ्झरमत भूल्मभा ङ्जटकट प्रदान गनङ्टवऩने  ्(१) सेवा प्रदामकरे वारवाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक , अऩाङ्गगता बएका व्मङ्ञक्त , अिक्त, 

जनआन्दोरनका घाइते, सङ्जहद ऩङ्चयवायका सदस्म , ङ्जवद्याथी तथा अन्म ङ्झनधावङ्चयत व्मङ्ञक्तराई कानूनरे ङ्झनधावयण गयेको सहङ्टङ्झरमत 
दयभा ङ्जटकट उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहङ्टङ्झरमत दयभा ङ्जटकट प्राप्त गने मात्रीरे सभवङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट  जायी बएको ऩङ्चयचम -ऩत्र 
देखाउनङ्ट ऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

साववजङ्झनक मातामात सञ्चारन गने सॊस्था वा कभऩनीको दाङ्जमत्व 
७. सॊस्था वा कभऩनीको दाङ्जमत्व(्१) साववजङ्झनक मातामात सञ्चारन गने सॊस्था वा कभऩनीको दाङ्जमत्व देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे् 

(क) मात्रीहरुराई ङ्झनधावङ्चयत ङ्झफसौनीफाट भात्र चढाउने य ओरवने (ङ्जऩक एण्ड ड्रऩ) व्मवस्था गने। 

(ख) मात्र ङ्टवगव वा सववसाधायणका राङ्झग गङ्टनासो तथा सङ्टझाव ङ्छदन ङ्झभल्ने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

(ग) चारकराई ङ्झनधावङ्चयत ऩोिाकको व्मवस्था गने। 

(घ) मातामातका साधनहरुको ङ्झनमङ्झभत चेकजाॉच गयी भभवत सभबाय तथा सयसपाई गने गयाउने।  

(ङ)  सवायी साधन कङ्ट न रुटभा चल्ने हो सो सङ्ञजरैसॉग छङ्टट्याउन सङ्जकने ङ्जकङ्झसभरे रुट -नभफयका अङ्झतङ्चयक्त सवायी साधनभा 
पयक यङ्ग वा ङ्झनङ्ञित ङ्ञचन्हको प्रमोग गने।  

(च) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त , भङ्जहरा, असक्त,  जेष्ठ नागङ्चयकहरुराई ङ्झनधावङ्चयत आयऺण ङ्झसटको व्मवस्था गने , आयऺण गङ्चयएको 
ङ्झसट खारी बई अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्त  वसेको अवस्थाभा आयङ्ञऺत व्मङ्ञक्त प्रवेि गयेभा ङ्झनजराई तङ्टरुन्त ङ्झसटभा फस्ने व्मवस्था  
ङ्झभराउने। 

(छ) चारकरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कामव य आचयण गये नगयेको सङ्टऩयीवेऺण गने य आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने । 

(ज)  प्रत्मेक सवायी साधनभा प्राथङ्झभक उऩचाय साभग्री (पस्ट एड ), अङ्ञनन ङ्झनमन्त्रण उऩकयण, पोहय याख्न ेबाॉडो अङ्झनवामव 
रुऩभा याख्न।े 

(झ) सवायी साधनभा नगयऩाङ्झरकाको स्वीकृङ्झत फेगय ङ्जवऻाऩन नगने ।  

(ञ) नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत वा नवीकयण प्राप्त नगयी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र साववजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन नगने। 

(ट)  नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र साववजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गदाव नगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनधावयण  बएको बाडादय फभोङ्ञजभ बाडा 
ङ्झरने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

(ठ)  सभवङ्ञन्धत ङ्झनकाम वा नगयऩाङ्झरकारे सभम–सभमभा तोकेको भाऩदण्ड ऩूया नबएका सवायी साधन नचराउने। 

(ढ)  सवायी साधनभा अङ्झनवामव रुऩभा वभन थैरी याख्न।े 

(ण) नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टभङ्झत प्राप्त सऺभ एवॊ मोनम वकव सऩफाट सवायी साधनको जाॉच गयाई अद्यावङ्झधक याख्न।े 

(त) नगयऩाङ्झरकाफाट हङ्टने ङ्झनमभन कामवभा सहमोग य सभन्वम गने। 

(थ) नगयऩाङ्झरकाफाट सभम सभमभा तोकेका कामवहरु गने/गयाउने । 

ऩङ्चयच्छेद– ४ 

सवायी चारक तथा मात्री सभवङ्ञन्ध व्मवस्था 
८.  सवायी चारक  ्(१) देहामको मोनमता ऩङ्टगकेो नेऩारी नागङ्चयक साववजङ्झनक सवायी साधनको चारक हङ्टन मोनम भाङ्झननछे् 

(क) प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनङ्छदवष्ट गये फभोङ्ञजभको सवायी चारक इजाजत प्राप्त गयेको 
 (ख) िायीङ्चयक तथा भानङ्झसक रुऩभा स्वस््म यहेको  

 (ग) कङ्ट नै प्रचङ्झरत कानूनरे अमोनम नयहेको   

९. चारक, तथा मात्रीराई प्रङ्ञि णऺ् (१) नगयऩाङ्झरकारे साववजङ्झनक मातामातसॉग सभवङ्ञन्धत चारक, तथा मात्रीहरुराई साववजङ्झनक 
मातामात सभवङ्ञन्ध आधायबतू ऻान, सीऩ, प्रचङ्झरत कानङ्टनी व्मवस्था तथा मात्रीसॉग गङ्चयने ङ्ञिष्ट व्मवहाय आङ्छद ङ्जवषमभा प्रङ्ञिऺण 
ङ्छदन सक्नेछ । 



 

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइने प्रङ्ञिऺणभा साववजङ्झनक मातामात सभवङ्ञन्ध सेवा प्रदामक  सॊस्था वा कभऩनीरे आफ्ना 
चारकहरुराई अङ्झनवामव रुऩभा सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्ञिऺणभा सहबागी बएका चारकहरुराई  नगयऩाङ्झरकाफाट अनूसूची–४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा 
ऩङ्चयचम-ऩत्र प्रदान गङ्चयनेछ ।  

(४) साववजङ्झनक सवायी साधन प्रमोग गने मात्री तथा ऩैदर मात्रीराई मात्री अनङ्टिास न तथा आचयण सभफन्धभा सचेतना  
भूरक प्रङ्ञिऺण ङ्छदइनेछ। 

१०. चारकको कतवव्म  ्(१) साववजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गने चारकरे मात्री  तथा अन्म व्मङ्ञक्तसॉग ङ्ञिष्ट , िारीन य सभ्म 
व्मवहाय गनङ्टवऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक मातामात सेवा सञ्चारन गने चारकरे देहामका कामव गनङ्टव हङ्टॉदैन: 
(क) ङ्झनधावङ्चयत ऩाङ्जकव ङ्ग स्थर फाहेकका स्थानभा सवायी साधन योक्न,े 
(ख) मात्रीसॉग अङ्ञिष्ट बाषाभा कङ्ट या गने, 
(ग)  ङ्झनधावङ्चयत ऩोिाक नरगाई सवायी साधन चराउन,े 
(घ) ङ्झफसौनीभा ङ्झनधावङ्चयत सभम बन्दा फढी सभम सवायी साधन योक्न,े 
(ङ)  जेब्रा क्रङ्झसङ्गभा ऩैदर मात्रीराई प्राथङ्झभकता नङ्छदन,े 
(च) अत्मावश्मक अवस्थाभा फाहेक हनव फजाउन,े 
(छ) सवायी साधनभा अश्लीर पोटो टाॉस्न,े अश्लीर गीत फजाउने, 
(ज) ङ्झनधावङ्चयत सभमभा ङ्झनधावङ्चयत रुटभा सवायी साधन चराउन इन्काय गने, 
(झ) भङ्छदयाजन्म य सङ्टतीजन्म ऩदाथव सेवन गयी सवायी चराउने, 
(ञ) मौनजन्म दङ्टयव्मवहाय गने, 
(ट)  कानूनरे ङ्झनषेध गयेका अन्म कामवहरु गने । 

ऩङ्चयच्छेद ५ 

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभवङ्ञन्ध व्मवस्था 
११. सवायी तथा मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन्(१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने ङ्झनजी , साववजङ्झनक तथा सयकायी 

मातामातका साधनहरुको स ञ्चारनराई सवविङ्टरब य दङ्टघवटना यङ्जहत ढॊ ङ्गफाट सेवा  सङ्टचारु एवॊ सङ्टब्मवङ्ञस्थत य आवश्मक 
भागवदिवन गनव नगयऩाङ्झरकाभा देहाम अनङ्टसायको सवायी तथा मातामात व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहने छ् 
सङ्टिासन तथा ऺभता ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका सॊमोजक अध्मऺ 

सीभा प्रिासन कामावरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध   सदस्म 

नगयऩाङ्झरकाको कानूनी सल्राहकाय                 सदस्म 

इराका प्रहयी कामावरमका प्रङ्झतङ्झनङ्झध   सदस्म 

ट्राङ्जपक प्रहयीको प्रङ्झतङ्झनङ्झध    सदस्म 

नगय प्रहयीका इन्चाजव     सदस्म 

मातामात  व्मवसामीहरुभध्मेफाट १ जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्म 

प्रिासकीम अङ्झधकृत    सदस्म सङ्ञचव 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सदस्म कामवऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभको सभमसभभ वहार यहनेछन।् 

(३) दपा ११ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्नेछन ्।फैठक अध्मऺको आदेिरे सदस्म सङ्ञचवरे 
फोराउनेछन ्। 

१२. सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय:(१) दपा ११ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सञ्चारन हङ्टने सवायी साधनराई व्मवङ्ञस्थत गनव आवश्मक भागवदिवन गने। 

(ख) सवायी साधनको ऩाङ्जकव ङ स्थर तोक्ने । 

(ग) दङ्टयी अनङ्टसाय सवायी साधनको बाडादय ङ्झनधावयण गने । 

(घ) सेवा ऺेत्र ङ्झनधावयण तथा क्रस्टय अनङ्टसाय सवायी साधनको सॊख्मा तोक्न े। 

(ङ) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसायको तीन ऩाङग्र ेसवायी  साधनको सॊख्मा ङ्झनधावयण गनव का राङ्झग 
कामवऩाङ्झरकाभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(च) मातामात व्मवसामीहरुको व्मवस्थाऩन एवभ ्मात्र ङ्टहरु फीच बएको ङ्जववादको सभाधान गनव आवश्मक सहजीकयण गने । 

(छ) प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी आएका तीनऩाङग्र ेसवायी साधानराई रुट ऩयङ्झभट ङ्छदनसक्ने छ । 



 

 

(ज) तीनऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन खयीद गनङ्टव  ऩूफव सङ्झभङ्झत सभऺ खङ्चयदकतावरे आफ्नो नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहत अनङ्टभङ्झतका 
राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने (छ) सङ्झभङ्झतको ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्जवना खङ्चयद गङ्चयएको तीनऩाङग्र ेसवायीराई रुटऩयङ्झभट ङ्छदने छैन । 

(झ) मो ऐन रागू हङ्टन बन्दा अगावै खङ्चयद गयी स ञ्चारनभा आएका तीनऩाङग्रे  सवायी साधनहरुको हकभा सभेत मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ हङ्टने छ । 

ऩङ्चयच्छेद६ 

तीनऩाङग्र ेसवायी साधन सभवङ्ञन्ध व्मवस्था 
१३. तीनऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधनको दताव, नवीकयण तथा खायेजी् (१) प्रत्मेक तीनऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन सवायी ऐन य ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 

मातामात कामावरमभा ङ्झनमभानङ्टसाय दताव एवॊ नवीकयण बई नगयऩाङ्झरकाभा अनङ्टसूङ्ञच(१) को ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदई सूचीकयण 
बई रुट ऩयङ्झभट सभेत ङ्झरई ङ्झनमभानङ्टसाय नवीकयण  गनङ्टवऩनेछ। तीन ऩाङग्र ेसवायी साधन सूचीकयण गदाव देहाम फभोङ्ञजभको 
कागजात ऩेि गनङ्टवऩनेछ 

(क) अनङ्टसूङ्ञच (१) फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन,े 
(ख) याजश्व ङ्झतयेको यङ्झसद, 
(ग) प्रदूषण भाऩदण्ड ङ्झबत्र ऩयेको प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र, 
(घ) बन्साय प्रऻाऩन ऩत्र य बन्साय भहसङ्टर ङ्झतयेको यङ्झसद प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) सवायी धनीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र य सवायी चारक इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(च) पभव वा कभऩनीभा दताव बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(छ) आमकय दतावको कागजात य कय च ङ्टक्ता प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ज) सवायी साधनको इङ्ञिन, च्माङ्झससको पोटो, 
(झ) सवायी साधन कामावरमभा ल्माई चेकजाॉच गयेको प्रभाण, 
(ञ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ट) सवायी कय, आमकय ङ्झतयेको प्रभाण, 
(ठ) ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट ऋण रगानी बई दताव हङ्टनेहरुको हकभा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको दताव  प्रभाण-ऩत्र, आमकय (PAN) कय च ङ्टक्ता 
य व्मङ्ञक्त बए नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ड) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩनेछ, 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचीकयण बएका ङ्झतन ऩाङग्र ेसवायी साधनको नगयऩाङ्झरकारे अनङ्टसूङ्ञच  (३) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख 
खडा गयी सूचीकयण गनेछ । 

(३) नगयऩाङ्झरकाभा सूचीकयण य नवीकयण बई सञ्चारनभा आएका तीन ऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधनरे वाङ्जषवक रुऩभा ङ्झनमभानङ्टसाय 
तोङ्जकएको कय फङ्टझाई सूचीकयण य नवीकयण गनङ्टव ऩनेछ।नवीकयण गदाव ङ्झनभन कागजातहरु ऩेि गनङ्टवऩनेछ् 
(क) नगयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकएको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ऩेि गने, 
(ख) प्रदूषण भाऩदण्ड ङ्झबत्र ऩयेको प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र, 
(ग) दताव गदाव वा अङ्ञघल्रो आ.फ.भा नवीकयण गदाव फङ्टझाएको सवायी कयको यङ्झसदको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(घ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) सवायी चारकको सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(च) सवायीधनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩनेछ। स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने बएभा सवायी धनीरे भिङ्टयीनाभा ङ्छदएको ऩत्र, 
(४) नगयऩाङ्झरकारे मस दपा फभोङ्ञजभ तीन ऩाङग्र ेसवायीराई दताव, सूचीकयण गयी प्रभाण-ऩत्र ङ्छदन सक्नेछ। 

 (५) प्रत्मेक सवायी साधनरे मस दपा फभोङ्ञजभ रुटऩयङ्झभट ङ्झरॉदा देहाम फभोङ्ञजभको कागजात ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

(क) नगयऩाङ्झरकाभा सूचीकयण बएको प्रभाण-ऩत्र, 
(ख) नवीकयण बएको ब्रङ्टफङ्टकको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ग) जाॉचऩास प्रभाण-ऩत्र, 
(घ) फीभा (सवायी, चारक, मात्र ङ्ट य तेस्रो ऩऺ) बएको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) भाग बएको रुट खङ्टराउनङ्ट ऩने, 
(च) चारकको राइसेन्सको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(छ) मस ऐन फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय फङ्टझाएको नगदी यङ्झसद, 
(ज) अको ऺेत्रफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरई आएकोभा सो कामावरमको सहभङ्झत ऩत्र, 
(झ) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत नबएभा भिङ्टयीनाभा ऩेि गनङ्टवऩने, 

 (६) तीन ऩाङग्र ेसवायी सभवङ्ञन्ध अन्म व्मवस्था् 



 

 

(क) रुट ऩयङ्झभटको अवङ्झध ६ भङ्जहनाको हङ्टनेछ। भमाद सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र  ङ्छदनसभभ ऩयङ्झभट नवीकयण गया ई सक्नङ्ट 
ऩनेछ। ऩन्र ङ्छदनऩङ्झछ थऩ तीस  ङ्छदनसभभ अथावत सङ्टरु भमाद सभाप्त बएको ऩैँताङ्झरस ङ्छदनङ्झबत्र दोब्फय दस्तङ्टय  ङ्झतयी नवीकयण 
गयाउन सङ्जकनेछ। सो भमाद ऩङ्झन सभाप्त बई गएभा प्रङ्झतङ्छदन १० रुऩैमाॉका दयरे दस्तङ्टय राननेछ। 

(ख) नवीकयण गनव कङ्ट नै ङ्झनकामफाट सवायी सञ्चारनभा योक्का नबएको हङ्टन ङ्टऩनेछ।  

(ग) रुट ऩयङ्झभट नवीकयण गदाव फीभा वा जाॉचऩास अवङ्झधरे नभ्माउने बएभा जङ्टन अवङ्झध  ऩङ्जहरा सङ्जकन्छ। सो उल्रेख गयी 
नवीकयण गङ्चयङ्छदने य ऩङ्झछ उक्त कागजात ल्माई आएभा फाॉकी यहेको अवङ्झध सोही दस्तङ्टयको आधायभा नवीकयण गङ्चयङ्छदने । 

(घ) तोङ्जकएको ऺेत्रफाहेक अन्म ऺेत्रभा अनङ्टभङ्झत नङ्झरई सञ्चारन गनव ऩाइने छैन । 

(ङ) ऩङ्जहरो ऩटक ३० ङ्छदनङ्झबत्र रुट ऩयङ्झभट ङ्झरॉदा ङ्झफरभफ जङ्चयवाना रानने छैन । सो सभमभा ऩङ्झन नवीकयण गनव नआएभा 
मसै दपा फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना राननेछ। 

१४. जङ्चयवाना सभवङ्ञन्ध व्मवस्था् (१) देहामको कसङ्टय गयेभा मस ऐन फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना  सभवङ्ञन्ध व्मवस्था सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक 
मातामात ऐन कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 
(क) ट्राङ्जपक सङे्कत वा इिाया उल्रङ्घन गयी चराएको । 

(ख) ऩाङ्जकव ङ्ग ङ्झनषेध गङ्चयएको ठाउॉ वा सभमभा ऩाङ्जकव ङ्ग गयेभा। 

(ग)  सवायी भोड्न वा ध्वङ्झन सङ्गकेत ङ्झनषेध गङ्चयएको ठाउॉभा भोडेभा वा ध्वङ्झन सङे्कत ङ्छदएभा। 

(घ) गरत साइड तपव  सवायी चराएभा। 

(ङ)  एकतपी सडकभा सो ङ्जवऩयीत चराएभा। 

(च) अवस्था ठीक नबएको सवायी चराएभा। 

(छ) ङ्झनधावङ्चयत गङ्झतबन्दा फढी गङ्झतभा सवायी चराएभा। 

(ज) याती फत्ती नफारी सवायी चराएभा। 

(झ) भादक ऩदाथव सेवन गयी सवायी चराएभा। 

(ञ) नभफय प्रेट नयाखी सवायी चराएभा। 

(ट) ङ्झनधावङ्चयत ङ्झसटबन्दा फढी मात्र ङ्ट याखी सवायी चराएभा। 

(ठ) साववजङ्झनक सवायीको चारकरे मात्री ङ्झरन इन्काय गयेभा। 

(ड) ङ्झनधावङ्चयत बाडा दयबन्दा फढी बाडा ङ्झरई सवायी चराएभा। 

(ढ) राऩयफाही साथ सवायी चराएभा। 

(ण) फाटो इजाजत-ऩत्र नङ्झरई सवायी चराएभा। 

(त) चारक अनङ्टभङ्झत-ऩत्र साथभा नयाखी सवायी चराएभा। 

(थ) प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रेख बएका अन्म व्मवस्था उल्रङ्घन बएभा । 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

ङ्जवङ्जवध 

१५. मातामात प्रवर्द्वन कोष्  (१) नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको मातामात सेवाराई प्रबावकायी फनाउन नगयऩाङ्झरकारे एक छङ्ट टै्ट 
मातामात प्रवर्द्वन कोष खडा गनेछ । मस कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरु जभभा हङ्टनेछन । 

(क) नगयऩाङ्झरकाको नगयसबाफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ। 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकायफाट मातामात ऺेत्र प्रवर्द्वनका राङ्झग प्राप्त यकभ। 

(ग)  ऐन फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना फाऩत सङ्करन हङ्टने यकभ। 

(घ) स्वदेिी तथा ङ्जवदेिी सॊघ सॊस्था, व्मङ्ञक्तफाट मातामात ऺेत्र प्रवर्द्वनका राङ्झग प्राप्त सहमोग यकभ।  

(ङ)  अन्म।  

(२) दपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन गनव देहाम फभोङ्ञजभको एक सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ् 
(क) दपा १२ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको सॊमोजक              –सॊमोजक  

(ख) प्रभङ्टखरे तोकेको नगय कामवऩाङ्झरकाको भङ्जहरा सदस्म  –सदस्म  

(ग) रेखा प्रभङ्टख      –सदस्म 

(घ) नगयप्रहयी प्रभङ्टख                             –सदस्म 

(ङ) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत  –सदस्म सङ्ञचव 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे कोषको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग गयी मातामात व्मवस्थाऩन गनङ्टवऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे गयेका काभ कायवाहीको प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टखभापव त कामवऩाङ्झरकाभा ऩेि गनङ्टवऩनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 



 

 

१६. मात्री वीभा सभवङ्ञन्ध व्मवस्था  ् सेवा प्रदामक सॊस्था वा कभऩनीरे प्रत्मेक मात्रीको प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभ वीभा 
गनङ्टवऩनेछ ।  

१७. मातामात सञ्चारन सभवङ्ञन्ध ङ्जविेष व्मफस्था  ्नगयऩाङ्झरकारे नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय, अन्म स्थानीम सयकाय , सभफर्द् सॊघ 
सॊस्थाहरुसॉग साझेदायी वा सॊमङ्टक्त व्मवस्थाऩनभा मातामातको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनव सक्नेछ । 

१८. कामवऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय  ्(१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका अन्म अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त कामवऩाङ्झरकाराई देहामको  अङ्झधकाय 
हङ्टनछे् 
(क) मातामात व्मवस्थाऩन सभवङ्ञन्ध नीङ्झत तजङ्टवभा गने, आवश्मक भाऩदण्ड तथा मोजना फनाई कामावन्वमन गने गयाउने।  

(ख) नगय ऺेत्रङ्झबत्र साववजङ्झनक सवायी चल्ने रुट ङ्झनधावयण गने , भूर सडक , सहामक सडक य ङ्झबत्री सडकभा चल्ने 
मातामातका साधनको वगीकयण गने , एकतपी सडक ङ्झनधावयण गने , सवायी साधन ङ्झनषे ङ्झधत ऺेत्र घोषणा गने , ऩाङ्जकव ङ्ग ऺेत्र 
ङ्झनधावयण गने,  रुटभा सवायी चराउन अनङ्टभङ्झत प्रदान गने, नवीकयण गने, बाडा दय ङ्झनधावयण गने य सोको ङ्झनमभन गने, सेवाको 
गङ्टणस्तय कामभ गयाउने तथा गङ्टणस्तय कामभ नगने सॊस्था वा कभऩनीराई  प्रदान गङ्चयएको रुट चराउने अनङ्टभङ्झत खायेज गने 
। 

(ग) वातावयण भैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतवन अनङ्टकूरन , ङ्जवऩद् जोङ्ञखभसॊवेद्य, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गक  भैत्री मातामात प्रणारीको प्र ववधन 
गनव आवश्मक नीङ्झत तथा मोजना स्वीकृत गयी कामावन्वमन गयाउने। 

(घ) १ नॊ. प्रदेिका अन्म स्थानीम सयकायहरुसॉग सहकामव गयी मातामात  व्मवस्थाऩन सभफन्धभा एकीकृत अवधायणा तजङ्टवभा 
गने, कामावन्वमन गने गयाउने। 

(ङ)  पङ्ट टऩाथ, साइकर रेन , आकािेऩङ्टर, सव–वे, जेब्रा– क्रस, फस, ट्याक्सी, साइकर ऩाङ्जकव ङ्ग स्थरको भाऩदण्ड फनाउने , 

कामावन्वमन गने गयाउने । 

(च) ट्राङ्जपक व्मवस्थाऩनराई प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउने । 

(छ) वकव सऩ दताव तथा नवीकयणको व्मवस्था ङ्झभराउन रगाउने । 

(ज) सडक जोङ्ञखभ न्मङ्टनीकयण तथा सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने । 

(झ) सडक सङ्टयऺा प्रवर्द्वन तथा सङ्टिासन कामभ गयाउने । 

(ट)  ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधनको राङ्झग आवश्मक ऩने चाङ्ञजवङ्ग स्टेिन ङ्झनभावण तथा व्मवस्थाऩन गनव सहमोग तथा सभन्वम गने 
। 

(ठ)  ङ्छदगो मातामात प्रणारीराई सॊस्थागत गने ङ्जवद्यङ्टतीम सवायी साधन खङ्चयद  गने व्मङ्ञक्त , सॊस्था वा कभऩनीराई सहङ्टङ्झरमत 
ङ्छदने तथा सहङ्टङ्झरमतको राङ्झग सभन्वम गने ।  

(ड)  सवायी तथा मातामत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा तीन ऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधनको सॊख्मा ङ्झनधावयण गने। 

(२) अनङ्टसूङ्ञच २ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सवायी धनीराई सूङ्ञचकयण तथा रुट ऩयङ्झभट इजाजत ऩत्र उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने छ । 

(३) कामवऩाङ्झरकारे मस दपा फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त अङ्झधकाय प्रभङ्टख वा उऩ-प्रभङ्टख वा कामवऩाङ्झरका अन्तगवतका सङ्झभङ्झत वा 
उऩ-सङ्झभङ्झत वा प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत वा अङ्झधकृतस्तयको कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

१९. अन्म प्रकायका सवायी साधनराई सभेत रागू हङ्टनछे् मस ऐनभा उल्रेख बएका व्मवस्थाहरुभध्मे देहामभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामवहरु 
साववजङ्झनक सवायी साधनका अङ्झतङ्चयक्त अन्म सवायी साधन सभेतको हकभा रागू हङ्टनछे् 

 (क) अत्मावश्मक अवस्थाभा फाहेक हनव फजाउन नऩाउने । 

 (ख) सवायी साधनफाट फाङ्जहय पोहय पाल्न नऩाइने । 

 (ग)  ङ्झनधावङ्चयत स्थान फाहेक अन्म स्थानभा ऩाङ्जकव ङ्ग गनव नऩाइने । 

 (घ) ङ्झनधावङ्चयत भाऩदण्डबन्दा फढी धङ्टवाॉ, धङ्टरो उत्सजवन गनव नऩाइने । 

 (च)  सवायी साधन सपा य तमायी हारतभा याखी चराउनङ्ट ऩने । 

 (छ) ङ्झनधावङ्चयत अङ्झधकतभ गङ्झत बन्दा तीब्र गङ्झतभा सवायी साधन नचराउने । 

 (ज)  ऩैदर मात्रीराई जेब्रा क्रङ्झसङ्गफाट फाटो काट्न प्राथङ्झभकता ङ्छदने । 

(झ)  आकङ्ञस्भक सेवाभा स ञ्चाङ्झरत मातामातका साधनहरु दभकर , एभफङ्टरेन्स तथा मस्तै  प्रकृङ्झतका सवायी साधनहरु , ङ्जवङ्ञिष्ट 
व्मङ्ञक्तको सवायी, कङ्ट टनीङ्झतक सवायी, अत्मावश्मक सेवाभा ऩङ्चयचाङ्झरत मातामातका साधनहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने । 

(ञ)  सवायी साधनभा अङ्झनवामव रुऩभा वभन थैरी याख्न े। 

(ट)  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टव ऩने अन्म कङ्ट या ।  

२०. जनचेतना कामवक्रभ गनव सक्ने  ्नगयऩाङ्झरकारे साववजङ्झनक मातामातसॉग सभवङ्ञन्धत ङ्जवङ्जवध ङ्जवषमभा आभ नागङ्चयक , साववजङ्झनक 
मातामातका साधन प्रमोगकताव तथा अन्म सफै सयोकायवाराहरुराई सभेटेय जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सञ्चारन गनव सक्नेछ ।  



 

 

२१. घयऩारङ्टवा ऩिङ्टऩॊऺ ी छाड्न नहङ्टने  ्साववजङ्झनक सडक तथा ङ्जकनायाको ऺेत्रभा घयऩारङ्टवा ऩिङ्टऩॊऺ ी छाड्न हङ्टॉदैन तय काफङ्टफाङ्जहयको 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयेभा त्मस्ता ऩिङ्टऩॊऺीराई सवायीभा फाधा नऩङ्टनने गयी साववजङ्झनक स्थानफाट तङ्टरुन्त हटाउनङ्ट ऩछव ।   

२२. फाधा–अड्काउ पङ्ट काउने अङ्झधकाय  ्मस ऐनको कामावन्वमन गदाव तत्कार कङ्ट नै फाधा –अड्काउ ऩयेभा कामवऩाङ्झरकारे त्मस्तो 
फाधा–अड्काउ पङ्ट काउन आ वश्मक व्मवस्था गनव सक्नेछ । त्मसयी कामवऩाङ्झरकाफाट बएको फाधा –अड्काउको व्मवस्था 
नगयसबाभा ऩेि गयी अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ।   

२३. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने  ्मस ऐनभा उल्रेख नबएका ङ्जवषमभा प्रचङ्झरत सॊघीम तथा प्रदेि कानूनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

२४. ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, कामवङ्जवङ्झध भाऩदण्ड फनाउने अङ्झधकाय्  कामवऩाङ्झरकारे  मस ऐनको प्रबावकायी  कामावन्वमनका राङ्झग 
आवश्मक ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका कामवङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।  

 

 
अनङ्टसूङ्ञच(१) 

दपा १३ सॊग सभवङ्ञन्धत 
 

तीनऩाङग्र ेसवायी साधन सूचीकयण गनवका राङ्झग ङ्छदने ङ्झनवेदनको ढाॉचा 
श्रीभान ्प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत ज्मू 

सूमोदम नगयऩाङ्झरका नगयकामवऩाङ्झरकाको कामावरम 

ङ्जपक्कर इराभ । 

ङ्जवषम्-तीनऩाङ्ग्ग्र ेसवायी साधन सूङ्ञचकृत गङ्चयऩाउॉ । 

 

उऩयोक्त सभफन्धभा भेयो /हाम्रो नाभभा यहेको ङ्झनभनानङ्टसायको सवायी साधन नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र सञ्चारन गनव देहामको ङ्जववयण 
सङ्जहत रु.....को याजश्व दाङ्ञखरा बौचयको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सॊरनन याखी ऩेि गयेको छङ्ट । 

तऩङ्झसर 

(क) अनङ्टसूङ्ञच(१) फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनवेदन ङ्छदन,े 
(ख) याजश्व ङ्झतयेको यङ्झसद, 
(ग) प्रदूषण भाऩदण्डङ्झबत्र ऩयेको प्रभाङ्ञणत गङ्चयङ्छदएको ऩत्र, 
(घ) बन्साय प्रऻाऩन ऩत्र य बन्साय भहसङ्टर ङ्झतयेको यङ्झसद प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ङ) सवायी धनीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र य सवायी चारक इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(च) पभव वा कभऩनीभा दताव बएको प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(छ) आमकय दतावको कागजात य कय च ङ्टक्ता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ज) सवायी साधनको इङ्ञिन, च्माङ्झससको पोटो, 
(झ) सवायी साधन कामावरमभा ल्माई चेकजाॉच गयेको प्रभाण, 
(ञ) फीभाको कागजातको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ट) सवायी कय, आमकय ङ्झतयेको प्रभाण, 
(ठ) ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट ऋण रगानी बई दताव हङ्टनेहरुको हकभा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको दताव प्रभाण  ऩत्र, आमकय(PAN) कयच ङ्टक्ता य 
व्मङ्ञक्त बए नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
(ड) सवायी धनी स्वमॊ उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

ङ्झनवेदक 

नाभथय् 
सही् 

  



 

 

अनङ्टसूङ्ञच-२ 

(दपा १८ सॉग सभवङ्ञन्धत) 
 

  
 

 

इजाजत 
ऩत्र 
ऩाएको 
ऺेत्र 
(रुट) 

फहार 
अवङ्झध 

इजाजतऩत्र ङ्छदने वा 
नवीकयण गने 
अङ्झधकायीको नाभ 

फहार 

    

 

सवायी साधनको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 
१. कभऩनीको नाभ 

२. सवायीको भोडेर 

३. फनेको सार 

४. ङ्झसङ्झरण्डय सॊख्मा 
५. हषव ऩावय / ङ्झस.ङ्झस.  

६. च्माङ्झसस नभफय 

७. इङ्ञन्जन नॊ. 
८. सवायीको यङ 

९. चारक सङ्जहत ङ्झसट ऺभता 
१०. ऩेट्रोर/ङ्झडजेर 
११. येङ्झडमो छ/छैन 
१२. खङ्चयद बई आएको भाङ्झनस वा कभऩनी 
१३. प्रमोग 
१४. चराउने इराका 
१५-बन्साय ङ्झनस्सा 

 

सवायी दताव नॊ . 
सवायी धनीको नाभ: 
 

वतन: 
 

 

सवायी धनीको       दताव गने अङ्झधकायीको 
दस्तखत          दस्तखत 

सूमोदम नगयऩाङ्झरका 
इराभ 

 

 

 

सूचीकयण तथा रुट ऩयङ्झभट 
इजाजत-ऩत्र 



 

 

अनङ्टसूङ्ञच-३ 

दपा १३ को (२) सॊग सभवङ्ञन्धत 

तीन ऩाङग्र ेसवायी साधन सूचीकयण तथा रुट ऩयङ्झभट दताव ङ्जकताफ 
 

दताव 
नॊ 

सूचीकयण तथा 
रुट ऩयङ्झभट 

ङ्झभङ्झत 

सवायी 
धनीको 
नाभ 

सवायीको 
ङ्जकङ्झसभ 

मातामात 
कामावरमभा दताव 

नॊ. 

मातामात 
कामावरमभा दताव 

ङ्झभङ्झत 

चेङ्झसस 
नॊ. 

इजाजत 
प्राप्त रुट 

रुटको 
वहार 
अवङ्झध 

कैङ्जपमत 

          

          

 
 
 

 
 
 

अनङ्टसूङ्ञच ४ 

ऐनको दपा ९ को  (३ )  सॉग सभवङ्ञन्धत 

सूमोदम नगयऩाङ्झरका 
साववजङ्झनक मातामत चारक ऩङ्चयचम-ऩत्र 

 
 
 

चारकको नाभ्  ................................ 
ठेगाना्    ..............................  

चारक ऩङ्चयचम -ऩत्र नॊ.  ...............................  

राइसेन्स नॊ  ..............................  

सभऩकव  नॊ.   ..............    

 

प्रभाङ्ञणत गनेको दस्तखत 

...............................  

                                प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 

 

 

 

 

 

 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 

प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 

 

पोटो 
 

पोटो 


