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तीनपाङ्ग्र े(ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी , २०७९ 

 

स्िीकृत मिमतिः 207९/८/२३ 
 

प्रदेश ई-रिक्सा तथा र्ातार्ात व्र्िस्था ऐन २०७६ को दफा १४ को उपदफा (२) ि प्रदेश ई-
रिक्सा तथा र्ातार्ात व्र्िस्था मनर्िािली २०७७ को मनर्ि ४ ले ददएको अमधकाि प्रर्ोग गिी 
किल गाउँपामलका, प्रदेश नं. १ ले र्स पामलका मित्र तीनपाङ्गे (ई-रिक्सा) को दताय, निीकिण ि 
मनर्िन गनय र्ो कार्यविधी बनाएको छ। 

 

परिच्छेद-१ 

प्रािम्म्िक 

१. संम्िप्त नाि ि प्रािम्ििः (१). र्स कार्यविधीको नाि तीनपाङ्ग्र े(ई-रिक्सा) सम्बन्धी 
कार्यविधी, २०७९ िहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविमध गाउँपामलकाको स्थानीर् िाजपत्रिा प्रकाशन िएको मिमतदेम्ि 
प्रािम्ि हनुेछ ।  

 

२. कार्यविधीको प्रर्ोगिः र्स कार्यविधीको प्रर्ोग किल गाउँपामलकाले गनेछ। 

३. परििाषािःविषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविधीिा, 
(1) "ऐन" िन्नाले प्रदेश सिािी तथा र्ातार्ात व्र्िस्था ऐन, २०७६ 

सम्झनपुछय। 

(2) "मनर्िािली" िन्नाले प्रदेश सिािी तथा र्ातार्ात व्र्िस्था मनर्िािली, 
२०७७ सम्झनपुछय। 

(३) "िन्त्रालर्" िन्नाले प्रदेश नं. १ को सडक र्ातार्ात संग सम्बन्धीत 
िन्त्रालर् सम्झनपुछय । 

(४) "कार्ायलर्" िन्नाले किल गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् सम्झनपुछय। 

(५) "पामलका" िन्नालेकिल गाउँपामलका सम्झनपुछय। 

(६) "अध्र्ि" िन्नाले पामलकाको अध्र्ि सम्झनपुछय। 

(७) "प्रििु प्रशासकीर् अमधकृत" िन्नाले किल गाउँपामलकाको प्रििु 
प्रशासकीर् अमधकृत सम्झनपुछय। 

(८) "ई-रिक्सा" िन्नाले तीनपाङ्ग्र े (मबजलुी/ब्र्ाट्रीबाटचल्ने) ई-रिक्सालाई 
सम्झनपुछय। 

 
४. कार्यविधीको व्र्ाखर्ािःकार्यविधी कार्ायन्िर्नको म्शलम्शलािा कुनै दिविधा िएिा 

सोको व्र्ाखर्ा िन्त्रालर्ले गिे बिोम्जि हनुेछ। 
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५. बाम्झएिा गनेिः(१) कार्यविधीिा उल्लेम्ित व्र्िस्था ऐन एिि ् मनर्िािलीिा 
उल्लेम्ित व्र्िस्थासँग बाम्झएिा ऐन एिि ् मनर्िािलीिा उल्लेि िए बिोम्जि 
हनुेछ। 

(२) कार्यविधीिा उल्लेम्ित व्र्िस्थासँग साविकिा िएका पिीपत्रहरु बाम्झन 
गएिा र्स कार्यविधीको व्र्िस्था नै लागू गनुय पनेछ। 

६. संशोधन ि थपघट गनय सवकनेिःिन्त्रालर्को शैद्धाम्न्तक सहिमत मलईकिल 
गाउँपामलकाले र्स कार्यविधीिा हेिफेि गनय सक्नेछ। 

७. कार्यविधीको पालना गनुयपनेिःर्स कार्यविधािा िएको व्र्िस्थाहरुको पालना 
सम्बन्धीत पिले गनुय पने हनु्छ । 

 
 

परिच्छेद-२ 

दताय  तथा नािसािी सम्बन्धी व्र्िस्था 
८. ई-रिक्सा दतायिः 

(१) ऐनको दफा १४ बिोम्जि दताय गिाउन ु पने ई-रिक्सा दताय गिाउँदा 
ऐनको दफा १५ ि मनर्िािलीको मनर्ि-३ बिोम्जिको कागजात संलग्न 
िािी अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसूुची-२ बिोम्जिको 
ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) र्ातार्ात व्र्िस्था/ सेिा कार्ायलर्िा दताय िएका ई-रिक्सा र्ातार्ात 
व्र्िस्था कार्ायलर्ले ददएको मनर्िािलीको अनसूुची–७ बिोम्जिको 
स्थानान्तिण-पत्र सवहत अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसूुची-२ 
बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(३) प्रदेशनं. १ को अन्र् कुनै पामलकाबाट र्स पामलकाको सहिमतिा ई-
रिक्सा दताय गनय ल्र्ाउँदा सम्बम्न्धत धनीले उक्त पामलकाबाट सरुिा 
सहिमत मलएको ३५ ददनमित्रिा अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत 
अनूसूची-२ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(४) उपमनर्ि (५) बिोम्जि दताय िएको ई-रिक्साको धनीलाई पामलकाले 
अनसुमु्च-३ बिोम्जि कोड, अिि ि अङ्क सवहत नम्बि प्लेट संकेत 
ददइनेछ ि ई-रिक्सा धमनले त्र्स्तो नम्बि प्लेट, संकेत सम्बन्धीत ई-
रिक्सािा प्रष्ट रुपिा देम्िने गिी तत्काल िाख्नपुनेछ । 

(५) उपमनर्ि (१), (२) ि (३) बिोम्जिको दििास्त पनय आएिा त्र्स्तो 
दििास्त सम्बन्धिा आिश्र्क जाँचबझु गिी ऐन, मनर्िािली तथा र्स 
कार्यविधीको अमधनिा िही ई-रिक्सा दताय गिी दििास्तिालालाई अनसूुची-
४ बिोम्जिको दताय वकताबिा दताय गिी अनसुमु्च -५ बिोम्जिको दतायको 
प्रिाण-पत्र ददन ुपनेछ। 
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(६) दतायको प्रिाण-पत्रददइएको मिमतलेत्र्स्तो प्रिाण पत्रको अिधी एक िषय 
सम्ि बहाल िहने छ । 

 

९. ई-रिक्साको सरुिा सहिमतिः(१) र्स पामलकािा दताय िएको ई-रिक्सा अन्र् 
पामलकािा सरुिा सहिमत मलइ जानकोलागी अनसुमु्च-१ बिोम्जिको दस्तिु 
सवहत अनसुमु्च-६ बिोम्जिको ढाँचािा सरूिा सहिमत मलनको लागी दििास्त 
पेश गनुय पने छ । 

(२) र्स पामलकाबाटसरुिा सहिमत दददा त्र्स्तो ई-रिक्साबाट ऐन, मनर्िािली, 
कार्यविधी तथा प्रम्चलत कानून बिोम्जि असलु गनुयपने कि, आर्कि, 
दस्तिु, शलु्क, जरििाना लगार्त अन्र् बक्र्ौता असलु उपि गनुयपने िहेछ 
िने त्र्स्तो बक्र्ौता असलु उपि गिेि िात्र ई-रिक्साको सरुिा सहिमत 
ददन ुपनेछ। 

 

१०. परिितयन, हेिफेि तथा हेिफेि दताय सम्बन्धी व्र्िस्थािः(१) ई-रिक्साधनीले ई-
रिक्साको िङ्ग, स्िरुप, नम्बि आदद परिितयन तथा हेिफेि गनय चाहेिा स्िीकृमतको 
लामग अनसूुची-७ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) उपमनर्ि (१) बिोम्जिको दििास्त पनय आएिा त्र्स्तो ई-रिक्साको 
सम्बन्धिा पामलकाले सम्बम्न्धत कियचािीबाट आिश्र्क जाँचबझु गिाई 
त्र्स्तो हेिफेि दताय तथा परिितयन गनय अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु मलइ 
स्िीकृत ददन सक्नेछ। 

 

११. मललाि दतायिः(१) मललाि मबविबाट ई-रिक्सा दताय गिाउन चाहने व्र्म्क्त, 
संघसंस्थाले मललाि मबवि गिी ई-रिक्सा प्राप्त गदायको अिस्थाका सम्पूणय 
कागजपत्रहरुको प्रमतमलवप संलग्न गिी अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत 
अनसूुची-८ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) ई-रिक्सा मललाि मबविको सूचना प्रकाम्शत गदाय नै मललाि मबविको 
सूचना प्रकाम्शत गने सिकािी कार्ायलर् िा अन्र् संघ संस्थाले ई-रिक्सा 
दताय गने िा पत्र ु (स््र्ाि) िध्रे् कुन प्रर्ोजनका लामग सूचना प्रकाम्शत 
गने हो सोको व्र्होिा सूचनािा नै स्पष्ट उल्लेि गनुय पनेछ। 

(३) उपमनर्ि (१) बिोम्जिको दििास्त पनय आएिा त्र्स्तो दििास्त 
सम्बन्धिा आिश्र्क जाँचबझु गिी ऐन, मनर्िािली तथा र्स कार्यविधीको 
अमधनिा िही ई-रिक्सा दताय गिी दििास्तिालालाई अनसूुची-४ 
बिोम्जिको दताय वकताबिा दताय गिी अनसुमु्च -५ बिोम्जिको दतायको 
प्रिाण-पत्र ददन ुपनेछ । 
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१२. दतायको प्रिाण-पत्र निीकिणिः(१) ई-रिक्सा दताय प्रिाण-पत्रिा लेम्िएको 
म्र्ाद नाघेको ९० ददन मित्र दतायको प्रिाण-पत्रनिीकिण गिाउन अनसूुची-१ 
बिोम्जिको दस्तिु सवहत पामलकािा अनसूुची-९ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त 
ददन ुपनेछ। 

(२) ई-रिक्साधनी िा मनजले िटाएको व्र्क्तीले उपदफा (१) बिोम्जि दतायको 
प्रिाण-पत्रनिीकिण गिाउनको लामग तोवकएको दस्तिु संलग्न िािी 
दतायको प्रिाणपत्र सवहतको दििास्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोम्जि निीकिणको लामग दतायको प्रिाण-पत्रसवहतको 
दििास्त पेश हनु आएिा पामलकाले त्र्स्तो दतायको प्रिाण-पत्रअको एक 
िषयको लागी निीकिण गनुय पनेछ ।  

(४) उपमनर्ि (१) बिोम्जिको म्र्ाद नाघे पमछ दतायको प्रिाण-पत्रनिीकिण 
गिाउन दििास्त ददने ई-रिक्सा धनीबाट निीकिण दस्तिुको अमतरिक्त सो 
म्र्ाद नाघेको एक िषय सम्ि एकसर् प्रमतशत, दईु िषय सम्ि दइुसर् 
प्रमतशत, मतन िषयसम्ि मतनसर् प्रमतशत, चाि िषयसम्ि चािसर् प्रमतशत ि 
पाँत िषयका लामग पाँचसर् प्रमतशत दस्तिु सिेत मलई त्र्स्तो दतायको 
प्रिाण-पत्रनविकिण गनुय पनेछ । 

१३. ई-रिक्साको नािसािीिः(१) कुनै व्र्म्क्तको नाििा दताय िएको ई-रिक्सा अन्र् 
व्र्म्क्तको नाििा नािसािी गिाउन चाहेिा सम्बम्न्धत ई-रिक्साधनीले पामलकािा 
ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बिोम्जिको कागजात तथा अनसूुची-१ 
बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसूुची-१० बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) ई-रिक्साको नािसािी गदाय िरिदकताय ि मबविकताय दिैु पामलकािा 
उपम्स्थत हनु ुपनेछ ि र्सिी नािसािी गनय आउँदा ई-रिक्सा िरिद तथा 
मबविकतायले नागरिकताको सक्कल ि अमिलेि प्रर्ोजनको लामग प्रमतमलवप 
साथै पेश गनुय पनेछ। 

(३) नािालकको नाििा नािसािी गनुय पिेिा नािालकको जन्ि दताय प्रिाणपत्र, 
संििक िा िाथिि िएको िडाको मसफारिस, संििक िा िाथििको 
नागरिकताको प्रिाणपत्र तथा दिैुको पासपोटय साइजको दईु/दईु प्रमत 
फोटो सिेत मलई उपम्स्थत हनु ुपनेछ। 

(४) नािसािी गदाय ई-रिक्सा पामलकािा अमनिार्यरुपिा ल्र्ाउन ुपनेछ। 

(५) ई-रिक्सा जनु पामलकािा दताय िहेको छ सेही पामलकािा िात्र नािसािी 
गनुय पनेछ। 

(६) ई-रिक्सा आर्ातकताय, कम् पनी िा मडलिले ई-रिक्सा मबवि गिी मबल 
काटेको मिमतले साठी ददनमित्र सम्बम्न्धत िरिदकतायको नाििा नािसािी 
गरिसक्न ुपनेछ ि त्र्स्तो म्र्ाद नाघी नािसािी गनय आएिा ऐनको दफा 



 

5 
 

१५८ को उपदफा (३) बिोम्जि जरििाना असलु गिेि िात्र नािसािी 
गरिददन ुपनेछ। 

(७) ई-रिक्सा नािसािी गनय चाहने व्र्म्क्त मबिािी िई अशक्त िएिा सम्बम्न्धत 
अस्पतालको मसफारिस ि उिेिका कािणले अशक्त िएिा सम्बम्न्धत 
िडाको मसफारिस ि कािागाि िा वहिासतिा िहेको िए सम्बम्न्धत 
कार्ायलर्को मसफारिसिा पामलकाले कम्म्तिा छैठौं तहको अमधकृतलाई 
डोि िटाई ई-रिक्साधनी िएको स्थानिा गई सनाित गिाई सम्बम्न्धत 
ई-रिक् साधनीबाट अनसूुची-१ बिोम्जि डोि दस्तिु ददई पामलकािा 
नािसािी गरिददन ुपनेछ। 

(८) ई-रिक्सा नाबालकको नाििा दताय िा नािालकको नािबाट अरु कसैका 
नाििा नािसािी गनुय पिेिा ऐन, मनर्िािली तथा र्स कार्यविधीिा िएको 
व्र्िस्थाको अमतरिक्त प्रचमलत कानूनी व्र्िस्थाको अधीनिा िही संििक 
िा िाथििको िोहिििा मनजको सनाित सिेत गिाई नािसािी गरिददन ु
पनेछ। 

(९) ई-रिक्साधनी देश बावहि िा मित्र बसोबास गिी सम्बम्न्धत पामलकािा 
उपम्स्थत हनु नसकेको अिस्थािा प्रचमलत कानून बिोम्जि जािी िएको 
अमधकृत िािेसनािा पेश गिेिा त्र्स्तो अमधकृत िािेसनािाको आधाििा 
आिश्र्क जाँचिझु गिी ई-रिक्साको मबवि िा नािसािी गनय सवकनेछ। 

(१०) ई-रिक्सा मबवि गने धनीले नािसािीका बित उपम्स्थत हनु नसक्ने िए 
नािसािी हनुे मिमतिन्दा अगामड ई-रिक्साधनी पामलकािा उपम्स्थत िई 
सम्बम्न्धत से्रस्ता तथा नािसािी फािििा ल्र्ाप्चे सहीछाप सवहत सनाित 
गनय पामलकािा मनिेदन ददएिा त्र्स ् मनिेदन िनामसि देिेिा सम्बम्न्धत 
फाँटका अमधकृतले मनजको सक्कल नागरिकता सवहत कागजात हेिी सो 
व्र्होिा प्रिाम्णत गिी सोही सनाितको आधाििा सनाित िएको मिमतले 
पैंतीस ददन मित्र नािसािी गरिददन ुपनेछ। 

(११) उपमनर्ि (१) बिोम्जि ई-रिक्सा नािसािीका लामग दििास्त पनय आएिा 
त्र्स्तो दििास्तको सम्बन्धिा पामलकाले आिश्र्क जाँचबझु गिी 
दििास्तिालाको िाग बिोम्जि नािसािी गनय उपर्कु्त देिेिा ऐन, 
मनर्िािली तथा र्स कार्यविधीको अधीनिा िही ई-रिक्साको नािसािी 
गरिददन ुपनेछ। 

१४. ई-रिक्साधनीको ितृ्र् ु िएको ई-रिक्साको नािसािीिः(१)दतायिएको कुनै ई-
रिक्साधनीको ितृ्र् ु हनु गएिा ि उक्त ई-रिक्साधनीको प्रचमलत कानून 
बिोम्जिको हकिालाले त्र्स्तो ई-रिक्सा आफ्नो नाििा नािसािी गनय चाहेिा 
ऐनको दफा ३७ को उपदफा (६) िा उल्लेि िए बिोम्जिको कागजात तथा 



 

6 
 

अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत त्र्स्तो ई-रिक्सा दताय िएको पामलकािा 
अनसूुची-११ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) ई-रिक्साधनीको ितृ्र् ुिई ितृकको नािबाट हकिालाको नाििा नािसािी 
गदाय ितृ्र् ुदताय प्रिाणपत्र, नाता प्रिाम्णत िएको प्रिाणपत्र साथै ितृकको 
सबैिन्दा नम्जकको हकिाला हो िन्ने सम्बम्न्धत िडाको मसफारिस पशे 
गनुय पनेछ। 

(३) उपमनर्ि (१) बिोम्जि दििास्त पनय आएिा त्र्स्तो दििास्तको 
सम्बन्धिा पामलकाले आिश्र्क जाँचबझु गिी दििास्तिालाको िाग 
बिोम्जि ई-रिक्साको नािसािी गनय उपर्कु्त देिेिा ऐन, मनर्िािली तथा 
र्स कार्यविधीको अधीनिा िही ई-रिक्साको नािसािी गरिददन ुपनेछ। 

१५. ई-रिक्सा नािसािी नहनुेिः(१) मनर्ि १३ ि १४ िा जनुसकैु कुिा लेम्िएको 
िएता पमन कुनै व्र्म्क्तको नाििा दताय िहेको ई-रिक्सा दघुयटना िा अन्र् 
कािणबाट िामतरस्त िई त्र्स्तो ई-रिक्साको ई-िोटि ि चेमसस दिैु मबमरई काि 
नलाग्ने अिस्थािा िहेछ िने त्र्सिी मबमरएको अिस्थािा ई-रिक्सा नािसािी हनु े
छैन । 

(२) प्रचमलत कानून बिोम्जि ई-रिक्सा नािसािी िोक्का िएको िा कुन ै
प्रिाणको स्िामित्ि सम्बन्धी वििाद पिी हक िेहक छुट्याउन ु पने 
अिस्थािा िा अन्र् कािणबाट अदालतिा िदु्धा पिी मबचािामधन अिस्थािा 
िहेछ िने त्र्स्तो िदु्धाको अम्न्ति वकिाना नलागेसम्ि त्र्स्तो ई-रिक्साको 
नािसािी हनुे छैन। 

१६. दताय प्रिाण-पत्रको मनलम्बनिः(१) देहार्को कार्य गिेको पाइएिा पामलकाले 
त्र्स्तो ई-रिक्साको दतायको प्रिाण-पत्र छ िवहनाको लामग मनलम्बन गनय सक्नेछिः 
(क) सिर्-सिर्िा प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाम्शत गिी 

तोकेको िापदण्ड विपरित ई-रिक्सा चलाएिा िा 
(ि) पामलकाले तोकेको रुटिन्दा अन्र् रुटिा पटक पटक चलाएको पाइएिा 

िा 
(ग) ऐन, मनर्िािली ि र्स कार्यविमधको उल्लंघन गिेको पाइएिा। 

 

१७. दताय प्रिाण-पत्र िािेजी सम्बन्धी व्र्िस्थािः(१)  ऐनको दफा ४१ बिोम्जि 
कुनै ई-रिक्साधनीले त्र्स्तो ई-रिक्साको दतायको प्रिाण-पत्र िािेज गिी लगतकट्टा 
गिाउन चाहेिा पामलकािा अनसूुची-1२ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ु
पनेछ। 

(२) कुनै ई-रिक्सा काि नलाग्ने गिी नामसएिा, कानून बिोम्जि अन्र् पामलका 
लमगएिा, निेवटने गिी हिाएिा िा ई-रिक्साधनीले आफ्नो स्ि-इच्छाले ई-
रिक्साको लगत कट्टा गरिददन उपमनर्ि (१) बिोम्जि मनिेदन ददएिा 
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लगतकट्टा गने त्र्स्तो ई-रिक्साको सम्बम्न्धत अमधकािीको िोहिििा ई-
िोटि ि चेमसस पनुिः प्रर्ोग हनु नसक्ने गिी नष्ट गिेि िात्र दताय िािेजी 
गिी लगतकट्टा गरिददन ुपनेछ। 

(३) कुनै ई-रिक्सा काि नलाग्ने गिी िा निेट्ने गिी हिाएिा सम्बम्न्धत प्रहिी 
कार्ायलर्को सिजमिन िचुलु्का सवहतको मसफारिस, सम्बम्न्धत 
अमधकािीको स्थलगत प्रमतिेदन, ई-रिक्सा धनीको निेवटएको िा काि 
नलाग्ने गिी नामसएको हो िने्न स्िघोषणा पत्र ि मबिा गिेको मनकार्को 
पत्र, कानून बिोम्जि मबदेश लमगएको ई-रिक्साको हकिा मबदेशिा 
लमगएको पषु्टी हनुे कागजात पेश गरिसकेपमछ िात्र त्र्स्तो ई-रिक्साको 
दताय िािेजी गिी लगतकट्टा गनुय पनेछ। 

(४) र्स कार्यविधीको मनिर् ९ को उपमनर्ि (३) बिोम्जि सरुिा सहिमत 
िई गएको ई-रिक्साको लगतकट्टा गनुय पनेछ। 

(५) ई-रिक्साको लगतकटा गदाय त्र्स्तो ई-रिक्साबाट ऐन, मनर्िािली, 
कार्यविधी तथा प्रम्चलत कानून बिोम्जि असलु गनुयपने कि, आर्कि, 
दस्तिु,शलु्क,जरििाना लगार्त अन्र् बक्र्ौता असलु उपि गनुयपने िहेछ 
िने त्र्स्तो बक्र्ौता असलु गिेि िात्र ई-रिक्साको दताय िािेज गिी 
लगतकट्टा गनुय पनेछ। 

१८. दताय प्रिाण-पत्रको प्रमतमलवपिः(१) ऐनको दफा ४३ िा उम्ल्लम्ित अिस्था 
पिी कुनै ई-रिक्साको दताय प्रिाण-पत्रको वप्रतमलवप आिश्र्क पिेिा सम्बम्न्धत ई-
रिक्साधनीले अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसूुची-१३ बिोम्जिको 
ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ ति हिाएको िा नामसएको हकिा िने ट्रावफक प्रहिी 
कार्ायलर्को मसफारिस संलग्न गनुय पनेछ। 

(२) उपमनर्ि (१) बिोम्जिदििास्त पनय आएिा त्र्स्तो दििास्तको सम्बन्धिा पामलकाले 
आिश्र्क जाँचिझु गिी दििास्तिालाको िाग बिोम्जि दताय प्रिाण-पत्रको वप्रतमलवप ददन ु
पनेछ। 

 
 

परिच्छेद-२ 

ई-रिक्सा व्र्िस्थापन तथा जाचँपास 

१९. बाटो इजाजत-पत्र(१) र्स कार्यविधी बिोम्जि दताय िएका ई-रिक्साले र्स 
पामलकामित्र सञ्चालन गने गिी बाटो इजाजत-पत्र मलन ई-रिक्साधनी िा 
व्र्िस्थापकले बाटो इजाजत-पत्रको लामग अनसूुची-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत 
कार्ायलर्िा अनसूुची-१४ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) बाटो इजापत्र पत्र दददा पामलकाले कार्ि गिेको रुटहरुिा रुट तोवक 
सोही बिोम्जि ददइनेछ । त्र्सिी रुट तोक्दा िाविर् िाजिागयिा संचालन 



 

8 
 

गने गिी तोवकने छैन ति िाविर् िाजिागय िस गने गिी ई-रिक्सा 
संचालन गनय िोक लागाइने छैन । 

(३) र्स पामलकासँग जोमडएको अन्र् पामलकाको िते्रमित्र पने गिी बाटो 
इजाजत िाग गिेिा सम्बम्न्धत पामलकाको सहिमत-पत्रको आधाििा बाटो 
इजाजत-पत्र ददन सवकनेछ। 

(४) उपमनर्ि (१) बिोम्जि दििास्त पनय आएिा पामलकाले आिश्र्क 
जाँचबझु गिी अनसूुची-१५ बिोम्जिको दताय वकताबिा दताय गिी अनसुचुी-
१६ बिोम्जिको ढाँचािा तोवकएको रुटिा संचालन गने बाटो इजाजत-
पत्र ददनेछ। 

२०. पटके बाटो इजाजत पत्रिः(१) र्स पामलका मित्र दताय िएका ई-रिक्सा अन्र् 
पामलकािा एक पटक गएि फवकय नको लामग पामलकाले तोकेको स्थानबाट 
पटकेबाटो मलनको लागी अनसुमु्च-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसुमु्च-१७ 
बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) प्रदेश नं. १ को अन्र् पामलकिा दताय िएका ई-रिक्सा र्स पामलकािा 
आएि फकय न ुपने िएिा पामलकाले तोकेको स्थानबाट पटकेबाटो मलनको 
लागी अनसुमु्च-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसुमु्च-१८ बिोम्जिको 
ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(३) उपमनर्ि (१) बिोम्जि दििास्त पनय आएिा पामलकाले आिश्र्क 
जाँचबझु गिी अनसुमु्च-१९ बिोम्जिको पटके बाटो इजाजत-पत्र ददनेछ। 

(४) पटके बाटो इजाजत-पत्र मसिाना जोमडएका कुन ै एक पामलकाबाट मलन 
सवकने छ । 

२१. बाटो इजाजत-पत्रको मनलम्बनिः(१) देहार्को कार्य गिेको पाइएिा पामलकाले 
त्र्स्तो ई-रिक्साको बाटो इजाजत पत्र छ िवहनाको लामग मनलम्बन गनय सक्नेछिः 
(क) प्रदेश सिकािले प्रदेश िाजपत्रिा सूचना प्रकाम्शत गिी तोकेको िापदण्ड 

विपरित ई-रिक्सा चलाएिा िा 
(ि) पामलकाले तोकेको रुटिन्दा अन्र् रुट पटक पटक चलाएको पाइएिा िा 
(ग) ऐन, मनर्िािली ि र्स कार्यविमधको उल्लंघन गिेको पाइएिा। 

२२.  बाटो इजाजत-पत्रको िािेजीिः कार्यविमधको मनर्ि(१६) बिोम्जि दताय प्रिाणपत्र 
िािेज हुँदा बाटो इजाजत पत्र स्ितिः िािेज हनुे छ । 

२३. बाटो इजाजत-पत्रको नािसािीिःकार्यविमधको मनर्ि(१२) ि (१३) बिोम्जि दताय 
प्रिाणपत्र नािसािी हुँदा बाटो इजाजत पत्र स्ितिः नािसािी हनुे छ । 

२४. बाटो इजाजत-पत्रको प्रमतमलपीिः(१)बाटो इजाजत पत्र हिाएिा, च्र्ामतएिा, झतु्रो 
िई नबमु्झने िएिा िा अन्र् कुनै कािणबाट नामसएिा ई-रिक्सा धनी िा 
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व्र्िस्थापकले बाटो इजाजत पत्रको प्रमतमलवपको मलनअनसुमु्च-१ बिोम्जिको 
दस्तिु सवहत अनसुमु्च-२० बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ। 

(२) उपमनर्ि (१) बिोम्जिको दििास्त पनय आएिा पामलकाले आिश्र्क 
जाँचबझु गिी बाटो इजाजत-पत्रको प्रमतमलवप ददनेछ। 

२५. जाचँपास प्रिाणपत्र: (1) र्स कार्यविमध बिोम्जि दताय िएको साियजमनक ई-
रिक्साको जाँचपास प्रिाणपत्र मलनको लामग अनसूुम्च-१ बिोम्जिको दस्तिु 
सवहतअनसूुम्च-२१ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त ददन ुपनेछ ।जाँचपास प्रिाणपत्र 
मबना साियजमनक इ-रिक्सा सञ्चालन गनय पाइने छैन । 

(२)  कम्पनी िा मडलिका नािबाट नािसािी गिी साियजमनक ई-रिक्सा सचालन 
गनय चाहने व्र्म्क्त िा संघ/सस्थाले आफ्नो नाििा ई-रिक्सा नािसािी 
िएको मिमतले सात ददन मित्र जाँचपासको प्रिाणपत्र मलई सक्न ुपनेछ । 

(३)  ई-रिक्साको जाँचपास गदाय प्रचमलत कानून बिोम्जि तोवकएको िापदण्ड ि 
प्रविर्ा अिलम्िन गनुयपने छ । 

(४)  उपमनर्ि (1) बिोम्जि दििास्त पनय आएिा पामलकाले सम्बम्न्धत 
प्राविमधक िाफय त जाँचपास गनय लगाई जाँचपास विििण फािि बिोम्जिको 
व्र्होिा दठक देम्िन आएिाअनसुमु्च-2२ बिोम्जिको जाँचपास वकताििा 
दताय गिी अनसूुम्च-२३ बिोम्जिको ढाँचािा छ िवहना म्र्ाद िएको  
जाँचपास प्रिाणपत्र ददनपुने छ । 

२६. जाचँपास प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप : (1) कुनै ई-रिक्साको सक्कल जाँचपास प्रिणपत्र 
हिाएिा, च्र्ामतएिा, झतु्रो िै नबमु्झने िएिा िा अन्र् कािणबाट नामसएिा 
सम्बम्न्धत सिािी धनी िा व्र्िस्थापकले जाँचपास प्रिाणपत्रको प्रमतमलवपको लामग 
अनसूुम्च-१ बिोम्जिको दस्तिु सवहत अनसूुम्च-२४ बिोम्जिको ढाँचािा दििास्त 
ददन ु पनेछ  ति त्र्स्तो जाँचपास प्रिाणपत्र हिाएको हकिा सम्बम्न्धत ट्रावफक 
कार्ायलर्को मसफारिस अमनिार्य संलग्न गिाउन ुपनेछ। 

(2) उपमनर्ि (1) बिोम्जि पनय आएको दििास्तको सम्बन्धिा 
पामलकालेआिश्र्क जाँचबझु गिी दििास्तिालाको िाग बिोम्जि जाँचपास 
प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप ददन आिश्र्क देिेिा जाँचपास प्रिाणपत्रको 
प्रमतमलवप ददन ुपनेछ । 

२७. जाचँपास वकताब : मनर्ि २५ ि २६ बिोम्जि जाँचपास प्रिाणपत्र 
ददइएको,नविकिण गरिएको व्र्होिा अद्यािमधक रुपिा िाख न पामलकाले अनसूुम्च-
२१ बिोम्जिको ढाँचािा जाँचपास वकताब तर्ाि गिी िाख न ुपनेछ । 

 

२८. मबिा सम्बन्धी व्र्िस्थािःवििा समिमतबाट लाग ुिएको िोटि वििा दि सम्बन्धी 
मनदेम्शका बिोम्जि ई-रिक्सा धनी िा व्र्िस्थापकले प्रत्रे्क ई-रिक्साको वििा 
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गिी वििा अिमध कार्ि िहेको वििालेि हेिेििात्र ई-रिक्साको दताय, नािसािी, 
नविकिण लगार्तका सेिा प्रदान गरिने छ । 

२९. ई-रिक्साको मनिीिण तथा अनगुिनिः र्स पामलकािा दताय िएका ई-रिक्साको 
मनिीिण तथा अनगुिन िन्त्रालर्, कार्ायलर्, सम्बन्धीत मनकार् तथा र्स 
पामलकाबाट हनुेछ । 

  



 

11 
 

 

अनसूुची-१ 

ई-रिक्साको विमिन्न दस्तिु तामलका 

ि.स. शलु्कको विििण 
ई-रिक्साको 
वकमसि 

दस्तिु (रुपैर्ािँा) 

१. दताय 
मनजी १४००/- 

साियजमनक ८००/- 

२. परिितयन, हेिफेि 
मनजी ५००/- 

साियजमनक ५००/- 

३. दतायको प्रिाण-पत्र निीिकण 
मनजी ३००/- 

साियजमनक ३००/- 

४. नािसािी 
मनजी ५००/- 

साियजमनक ५००/- 

५. डोि दस्तिु 
मनजी १५००/- 

साियजमनक १५००/- 

६. दतायको प्रिाण-पत्र प्रमतमलपी 
मनजी ५००/- 

साियजमनक ५००/- 

७. बाटो इजाजत-पत्र 

 
साियजमनक ७५०/- 

८. बाटो इजाजत-पत्र निीकिण साियजमनक ७५०/- 
९. बाटो इजाजत-पत्र नािसािी साियजमनक ७५०/- 
१०. बाटो इजाजत-पत्र प्रमतमलपी साियजमनक ७५०/- 
११. ई-रिक्साको जाचँपास प्रिाणपत्र  साियजमनक २००/- 

१२. 
ई-रिक्साको जाचँपास प्रिाणपत्रको 

प्रमतमलवप 
साियजमनक २००/- 
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अनसूुची-२ 

मनर्ि ८ को उपमनर्ि (१) , (२) ि (३) सँग सम्बम्न्धत 

ई-रिक्सा दताय गनय ददइने दििास्त 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 

 िेिो/हाम्रो नाििा िरिद िएको/प्राप्त िएको/म्झकाएको मनम्न विििण िएको ई-रिक्सा 
शरुु/ स्थान्तिण/ सरुिा दताय गिाउनका लामग लाग्ने दस्तिु ि चावहने अन्र् मनस्सा प्रिाणहरु र्सै 
साथ िािी पेश गिेको छु/छौं।उक्त ई-रिक्सा जाँच गिी िेिो/हाम्रो नाििा दताय गिी दताय 
प्रिाणपत्र पाउन दििास्त ददएको छु/छौं। 

1. ई-रिक्सा दताय गिाउने (व्र्म्क्त, फिय, कम्पनी िा संस्था) को नाि, थििः- 
2. ठेगानािः-  (क) स्थार्ीिः- 
   (ि) अस्थार्ीिः- 
3. वपता िा पमतको नाि थि (व्र्म्क्त िएिा):- 
4. ई-रिक्सािा िएको दताय नं. (साविकको):- 
5. ई-रिक्साको वकमसििः- 
6. ई-रिक्सा बनाउने कम्पनीको नाििः- 
7. ई-रिक्साको िोडेल नं. (मनिायण िएको साल) 
9. ई-रिक्साको ििता.:- 
11. ई-रिक्साको चेमसस नं.:- 
12. ई-रिक्साको िङ्ग:-    

14. ई-रिक्सािा िएको इलेक्ट्रोमनक संचािको उपकिण (िेमडर्ो, क्र्ासेट, टेमलफोन आदद) 
15. ई-रिक्साको िजन ििता:- (क) कुल िजनिः- 
     (ि) िाििहन िितािः- 
     (ग) मसट संखर्ािः-  

16. प्रर्ोगिः- 
17. चलाउने िेत्रिः- 
18. िन्साि मतिेको मनस्सा:-  (क) िन्साि कार्ायलर्को नाििः- 
     (ि) प्रज्ञापन पत्र नं.:- 
     (ग)  िमसद नं.:- 
     (घ) मिमतिः- 
20. म्झकाउने इजाजत पाएको मनस्सा (क) मनस्सा ददने कार्ायलर्:- 
      (ि) मनस्सा प्रिाणपत्र नं.:- 
      (ग) मिमत:- 
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21. अन्र् प्रिाणपत्रको विििणिः-    

       दििास्तिालाको  

सहीिः- 
       नाि, थििः- 
       ठेगानािः- 
       मिमतिः- 

 
कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

ई-रिक्सामनिीिणको व्र्होिािः- 
ई-रिक्सा नं. ..........    िो. नं. ..........  चे.न. ...................... 
अन्र् व्र्होिा िए िलुाउन.े.................................................................................... 

..................... 
मनिीिण गने 

प्राविमधकको सही 
प्रदान गरिएको दताय नं.:- 
दताय मिमतिः- 
िामथ उल्लेम्ित सम्पूणय विििणहरुका साथै प्राविमधक प्रमतिेदनबाट ई-रिक्सा दताय गनय उपर्कु्त 
देम्िएकोले मनणयर्ाथय पेश गने। 

 
 

..........................   ..................................... 
फाँटिालाको सही दताय गने अमधकािीको सही 
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अनसूुची-३ 
(मनर्ि ८ को उपमनर्ि (४) सँग सम्बम्न्धत) 

पामलकाले ददइने ई-रिक्साई-रिक्साको नम्बि प्लेटको कोड ि सङ्कते (अङ्क ि अिििा) 
 (क) साना (टेम्पो, अटोरिक्सा आदद जस्ता तीनपाङर)े ई-रिक्सा साधनहरुको लामग। 

स्थानीय 
तहको नाम 

ननजी सार्वजननक सरकारी संस्थान पयवटक 

.......... स ह क्ष त्र - 
 

उदाहिणाथयिःस्थानीर् तह किलगाउँपामलकािा दताय िइ ई-रिक्सा सिूह अङ्क 001 ि दताय नम्बि 
११०० िएको मनजी तीनपाङ्ग्र े (ई-रिक्सा) ई-रिक्सािा देहार् बिोम्जिको नम्िि 
प्लेट िाख्न।े 

 

  अगाडी      पछाडी 
 किलगाउँपामलका   किलगाउँपामलका 
 001 स 1100       001 स 1100 

 

(ि)  र्स्तो दताय नम्बि एउटा सङ्केत अिििा बढीिा चाि अङ्कसम्ि (१ देिी ९९९९) सम्ि 
िात्र हनुेछ। प्रर्ोग अनसुाि कुनै एक सङ्केत अिििा चाि अङ्कको सबैिन्दा ठुलो सङ्ग्खर्ा 
(९९९९) पगेुपमछ ििशिः अको सङ्केत अिि ददई त्र्सिा पमन १ देम्ि ९९९९ सम्ि 
दददै जान ुपनेछ। 



 

15 
 

अनसूुची-४ 

(मनर्ि ३ को उपमनर्ि (25) सँग सम्बम्न्धत) 
ई-रिक्सा दताय वकताब 

........... पामलकाको कार्ायलर् 

................... 
प्रदेश नं. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ई-रिक्सा धनीको फोटो       ई-रिक्सा दताय लगत विििण

१  २  ३  ४  ५  ६  ७  ८  ९  १० 

ई-रिक्सा दताय नम्बि- 
ई-रिक्साको वकमसि- 
ई-रिक्साको दताय मिमत- 
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ई-ररक्साको वर्स्ततृ 
वर्र्रण 

ई-ररक्सा दताव गराउने 
ननस्साहरुको वर्र्रण 

ई-ररक्सा 
धनीको नाम 
थर र ठेगाना 

ई-ररक्सा 
धनीको 
दस्तखत 

ई-ररक्साको नामसारी ई-ररक्साको दताव प्र.प. 
को नर्ीकरण 

दस्तुर बुझाएको 
रससद नम्बर र 

समनत 

चढाउने र्ा 
फााँटर्ालाको 
दस्तखत 

ई-ररक्सा दताव 
नामसारी र्ा 

नर्ीकरण प्रमाणणत 
गने अधधकृतको 

दस्तखत 

कैफफयत 

बबक्री गनेको 
सही 

खररद गनेको 
सही 

नर्ीकरण 
समनत 

म्याद पुग्ने 
समनत 

1. ई-ररक्साको दताव 
नम्बर- 
2. ई-ररक्सा दताव समनत- 
 
 

3. ई-ररक्साको मोडले 
र्ा ननमावण भएको र्र्व-  

4. बनाउने कम्पनी- 
 

7. कुल बजन- 
8. बजन क्षमता ससट 
र्ा बोक्ने क्षमता- 
 (क) ससट सङ्ख्या- 
 (ख) बजन क्षमता- 
10. इन्जजन नम्बर- 

1. भजसार नतरेको 
ननस्सा- 
(क) भजसार 
कायावलयको नाम- 
(ख) प्रज्ञापन पत्र 
नम्बर 

 

(ग) रससद नम्बर- 
(घ) समनत- 
(ङ) अजय- 
 

(ङ) णझकाउने इजाजत 
पाएको ननस्सा- 
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अनसूुची-५ 
(मनर्ि ८ को उपमनर्ि (५) सँग सम्बम्न्धत) 

ई-रिक्सा दताय प्रिाण पत्रको ढाचँा 
.................... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

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

ई-रिक्सा दताय नं. ................... 
ई-रिक्साको वकमसििः .................        अमधकृतको सही 
दताय मिमतिः ............................. 
ई-रिक्सा धनीको नाि थि, ितनिः ........................... 
ई-रिक्सा धनीको हस्तािििः  

 
 

दताय गने अमधकािीको 
हस्तािििः .................... 
मिमतिः................. 
        नािसािी िएको मिमत 

 
 
 

ई-रिक्सा धनीको नाि, थि, ितनिः 
.............................................................. 

 
 

नािसािी गने अमधकािीको 
हस्तािििः ................. 

 
  

ई-ररक्सा 
धनीको 
फोटो 

ई-ररक्सा 
धनीको 
फोटो 
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अनसूुम्च-६ 

(मनर्ि ९ को उपमनर्ि (१) सँग सम्बम्न्धत) 
ई- रिक्साको सरुिा सहिती लानको लागी ददइने दििास्त 

 
 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

  
 

  िेिो/हाम्रो नाििा र्स ............. कार्यपामलकाको कार्ायलर्िादताय कार्ि िहेको 
मनम्न विििण िएको ई-रिक्सा .................... कार्यपामलका कार्ायलर्िा सरुिा सहिमत 
लानको लामग मनस्सा प्रिाणहरु र्सै साथ संलग्न िािी पेश गिेको छु/छौं। सरुिा 
सहिमत पाउँ। 

1 ई-रिक्सा धनी व्र्म्क्त/फिय/कम्पनी िा संस्था को नाि, थििः- 
2. ठेगानािः- 
3. ई-रिक्सा दताय नं.  

4. ई-रिक्साको वकमसि:- 
5. ई-रिक्सा बनाउने कम्पनीको नाि:- 

6. ई-रिक्साको िोडेल मनिायण िएको सालिः- 
7. ई-रिक्साको चेमसस नं.- 
७८. व्र्ाट्रीको संखर्ािः- 
९. हषय पािि मस.मस.:- 
1०. ई-रिक्साको िङ्ग:- 
1१. ई-रिक्सािा िएको इलेक्ट्रोमनक संचािको उपकिण (िेमडर्ो, क्र्ासेट ि टेमलफोन 

आदद) 
1२. ई-रिक्साको बजन ििता:-  (क) कुल बजन:- 
      (ि) िाििहन ििता:- 
      (ग) मसट संखर्ा:- 
1३. प्रर्ोग:- 

१४.  जाँचपास प्रिाणपत्रको अिधीिः 
1५. िन्साि मतिेको मनस्सा:-   (क) िन्साि कार्ायलर्को नाि:- 
      (ि) प्रज्ञापन पत्र नं.:- 
      (ग) िमसद नं.:- 
      (घ) मिमत:- 
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1६. प्रिेश दताय प्रिाण पत्रको मनस्सा:-  (क) प्रिेश दतायको मनस्सा ददने प्रहिी 
कार्ायलर्को नाि:- 

      (ि) प्रिेश दतायको मनस्सा ददएको मिमत:- 
      (ग) प्रिेश दताय मनस्सा नं.:- 
1७. म्झकाउने इजाजत पाएको मनस्सा :- (क) मनस्सा ददने कार्ायलर्:- 
      (ि) मनस्सा पत्र नं.:- 
      (ग) मिमत:- 
१८. अन्र् प्रिाणको विििण:- 
         दििास्तिालको 
         सही:- 
         नाि, थि:- 
         ठेगाना:- 
         मिमत:- 
 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

ई-रिक्सा मनिीिणको व्र्होिा:- 
 
............................................................................................ 
 

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

मनिीिण गने प्राविमधकको सही  फाटँिालाको सही प्रिाम्णत गने अमधकिीको सही 
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अनसूुम्च-7 

(मनर्ि १० को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत) 
ई-रिक्साको उपकिण परिितयन, हेिफेि िा हेिफेि दताय गनय ददइने दििास्त 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 
 

िेिो/हाम्रोनाििा दताय िहेको दताय नं. .................ई-रिक्साको चेमसस/िङ्ग/मसट/स्िरुप/ ई-
रिक्साको नम्बि परिितयन/हेिफेि गनुय पने िएकोले आिश्र्क दस्तिु ि प्रिाण संलग्न िािी 
दििास्त ददएको छु/छौं । ई-रिक्सा जाँची बझुी.................परिियतन/हेिफेि गनय स्िीकृमत पाँउ 
। फिक पिेिा कानून बिोम्जि सहुँला/बझुउला । 

 

1. ई-रिक्सा धनीको नाि थि ि ठेगानािः- 
2. ई-रिक्सा दताय नं.- 
3. ई-रिक्साको वकमसििः- 
4. ई-रिक्सािा परिितयन, हेिफेि तथा हेिफेि दताय गनुय पिेको कािणिः- 
5. िन्साि गिी ल्र्ाएको िए िन्साि प्रज्ञापनपत्र ि िमसद नं.- 
६. जाँचपास प्रिाणपत्र नं. ि अिधीको विििणिः- 
७. अन्र् कागजातिः- 
 

         दििास्तिालको 
         सहीिः- 
         नाि, थििः-  

         ठेगानािः- 
         मिमतिः- 
ई-रिक्सा उपकिण, परिितयन, हेिफेि तथा हेिफेि दताय सम्बन्धिा प्राविमधकको िार्िः- 
 

....................................  ...............  .............................. 
ई-रिक्सा जाँच्ने प्राविमधको सही  फाँटिालाको सही   हेिफेि तथा हेिफेि दताय गनय 

   स्िीकृत ददने अमधकृतको सही 
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अनसुचुी-८ 

(मनर्ि ११ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत) 
ई-रिक्सा मललाि दताय गनय ददइने दििास्त 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 

 िेिो/हाम्रो नाििा मललाि सकाि िएको मनम्न विििण िएको ई-रिक्सामललाि दताय 
गिाउनका लामग लाग्ने दस्तिु ि चावहने अन्र् मनस्सा प्रिाणहरु र्सै साथ िािी पेश गिेको 
छु/छौं।उक्त ई-रिक्सा जाँच गिी िेिो/हाम्रो नाििा दताय गिी दताय प्रिाणपत्र पाउन दििास्त 
ददएको छु/छौं। 

1. ई-रिक्सा दताय गिाउने (व्र्म्क्त, फिय, कम्पनी िा संस्था) को नाि, थििः- 
2. ठेगानािः-  (क) स्थार्ीिः- 
   (ि) अस्थार्ीिः- 
3. वपता िा पमतको नाि थि (व्र्म्क्त िएिा):- 
4. ई-रिक्सािा िएको दताय नं. (साविकको):- 
5. ई-रिक्साको वकमसििः- 
6. ई-रिक्सा बनाउने कम्पनीको नाििः- 
7. ई-रिक्साको िोडेल नं. (मनिायण िएको साल) 
८. ई-रिक्साको ििता.:- 
९. ई-रिक्साको चेमसस नं.:- 
१०. ई-रिक्साको िङ्ग:-    

1१. ई-रिक्सािा िएको इलेक्ट्रोमनक संचािको उपकिण (िेमडर्ो, क्र्ासेट, टेमलफोन आदद) 
1२. ई-रिक्साको िजन ििता:- (क) कुल िजनिः- 
     (ि) िाििहन िितािः- 
     (ग) मसट संखर्ािः-  

1३. प्रर्ोगिः- 
1४. चलाउने िेत्रिः- 
1५. िन्साि मतिेको मनस्सा:-  (क) िन्साि कार्ायलर्को नाििः- 
     (ि) प्रज्ञापन पत्र नं.:- 
     (ग)  िमसद नं.:- 
     (घ) मिमतिः- 
१६. म्झकाउने इजाजत पाएको मनस्सा (क) मनस्सा ददने कार्ायलर्:- 
      (ि) मनस्सा प्रिाणपत्र नं.:- 
      (ग) मिमत:- 
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१७. मललाि गने मनकार्को (क) नाििः............ 
    (ि) ठेगनािः- 
    (ग) मललाि दताय गरिददने बािेको पत्रको चलानी नं. 
    (घ) मिमतिः 
१८. अन्र् प्रिाणपत्रको विििणिः-    

       दििास्तिालाको  

सहीिः- 
       नाि, थििः- 
       ठेगानािः- 
       मिमतिः- 

 
कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

ई-रिक्सामनिीिणको व्र्होिािः- 
ई-रिक्सा नं. ..........    िो. नं. ..........  चे.न. ...................... 
अन्र् व्र्होिा िए िलुाउन.े.................................................................................... 

..................... 
मनिीिण गने 

प्राविमधकको सही 
प्रदान गरिएको दताय नं.:- 
दताय मिमतिः- 
िामथ उल्लेम्ित सम्पूणय विििणहरुका साथै प्राविमधक प्रमतिेदनबाट ई-रिक्सा दताय गनय उपर्कु्त 
देम्िएकोले मनणयर्ाथय पेश गने। 

 
 

..........................   ..................................... 
फाँटिालाको सही दताय गने अमधकािीको सही 
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अनसुमु्च- ९ 

मनर्ि 1२ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत 

ई-रिक्साको दताय प्रिाण-पत्रनिीकिण गिाउन ददइने दििास्त 

 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 
  

िेिो/हाम्रो नाििा दताय िएको मनम्न विििण िएको ई-रिक्सा दतायको प्रिाणपत्रको 
निीकिणको लामग लाग्ने दस्तिु ि अन्र् आिश्र्क मनस्सा र्सै साथ संलग्न गिी दििास्त 
ददएको छु/ददएका छौं । मनर्िानसुाि नविकिण गरि पाउ । 

1. ई-रिक्सा दताय नं.- 
2. ई-रिक्साको वकमसििः– 

3. ई-रिक्सा धनीको नाि थििः- 
4. ई-रिक्सा निीकिण म्र्ाद सिाप्त िएको मिमतिः- 
5. ई-रिक्सा दताय प्रिाण-पत्रनिीकिण गनुय पने अिमधिः- 
6. ई-रिक्सा साधन आर्कि बझुाएको मनस्सािः- 
 (क)  ई-रिक्सा आर्कि बझुाएको कार्ायलर्िः- 
 (ि) िमसद िा िौचि नं.- 
 (ग) मिमतिः- 
7. िाडाका ई-रिक्साको लामग बाटो इजाजत पत्रिः- 
 (क) बाटो इजाजत पत्र नं.- 
 (ि) बाटो इजाजत पत्र मलएको मिमतिः- 
 (ग) बाटो इजाजत पत्र पाएको अिमधिः- 
 (घ) बाटो इजाजत पत्र पाएको िेत्रिः- 
८. चाँचपास प्रिाणपत्र नं. ि मिमत 

९. अन्र्     

        दििास्तिालाको  

        सहीिः- 
        नाि, थििः- 
        ठेगानािः- 
        मिमतिः- 
 

    कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

निीकिण गिेको मिमतिः- 
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निीकिण गिेको अिमधिः- 
 
 

................. ....................           .................... 
जाँचबझु गने प्राविमधकको सही  फाँटिालाको सही    निीकिण गने अमधकािीको 
सही 
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अनसूुम्च-1० 
(मनर्ि १३ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत) 

ई-रिक्सा नािसािी गिाउन ददइने दििास्त 

 
  

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 

विषर्िः- नािसािी । 

 मलम्िति िेिो/हाम्रो नाििा दताय िई िेिो/हाम्रो हक िोगिा िहेको चेमसस 
नं.................... िोडेल नं................िएको .....................नं. को ई-रिक्सा िैलै /हािीले 
मनम्न मलम्ित नाि थि, ठेगाना िएको व्र्म्क्त/व्र्म्क्तहरु/फिय/कम्पमन/संस्थालाई वकनािाका सािीको 
िोहिििा िािी उक्त ई-रिक्सा मनज/मनजहरुको नाििा नािसािी गरि ददन ु हनु अनिुोध 
गदयछु/गछौ । िामथको व्र्होिा फिक पारि मबिी/मललाि/उपहाि/बकस गिेको िएिा कानून 
बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला । 

 

    औठंा छाप 

     मबिी/मललाि/उपहाि/बकस गरिददन े

     सवहिः- 
     नाि, थििः- 
     िषयिः- 

ठेगानािः-प्रदेश .......... म्जल्ला ....... 
गा.पा./न.पा./उ.ि.न.पा./ि.न.पा. 

     िडा नं.- टोलिः-  फोन/िोिाइल नं.- 
     बाब/ुपमतको नाििः-   

बाजेको नािस- 
सािी 
1.  

2. 
 उपर्कु्त बिोम्जिको ई-रिक्सा साधन िामथ उल्लेम्ित 
व्र्म्क्त/व्र्म्क्तहरु/फिय/कम्पमन/संस्थाबाट िैले/हािीले िरिद/मललाि 
सकाि/उपहाि/िकस/हकिोग कार्ि गिी मलएको हो । र्सिा कुनै फिक पने छैन । फिक 
पािी लेनदेन गिेको ठहिे र्ो नािसािी बदि गिी कानून बिोम्जि दण्ड सजार् गिेिा सहन 
बझुाउन तर्ाि छु/छौं । 

 

 

दााँया  बााँया 
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  औठंा छाप 

     िरिद गने/मललाि साकाि गने/उपहाि/बकस पाउनेको 
     सहीिः- 
     नाि थििः- 
     िषयिः- 

ठेगानािः-प्रदेश ........ म्जल्ला 
........गा.पा./न.पा./उ.ि.न.पा./ि.न.पा. 

     िडा नं.- टोलिः-  फोन/िोिाइल नं.- 
     बाब/ुपमतको नाििः-   

बाजेको नािस- 
लेिकिः- 

पेश िएका कागज पत्रहरुिः- 
1. मलने ददने दबैुको नागरितािः- (क) ददनकेोिः-म्जल्लािः- नागरिक्तानं.-          मिमत  

    (ि) मलनेकोिः-म्जल्लािः-  नागरिक्ता नं.-          मिमत 

2. ई-रिक्सा आर्कि मतिेको प्रिाणिः-  (क) ई-रिक्सा आर्कि बझुाएको कार्ायलर्िः- 
      (ि) मिमतिः- 
      (ग) अिमधिः- 
      (घ) िमसद िा िौचि नं.- 
3. साियजमनक ई-रिक्सा िए बाटो इजाजत मलएको प्रिाण पत्रिः- (क) नं.- 
         (ि) पाएको िेत्रिः- 
         (ग) पाएको मिमतिः- 
         (घ) अिमधिः- 
 

4. संस्था/फिय/कम्पनीको नाििा लेनदेन िएको िए सम्बम्न्धतको पत्रिः- 
 (क) पत्र संखर्ा च.नं.............................मिमत.............................. 
5. िारिसनािा िा प्रमतमनमध तोवक आएको िए सोको पत्र, प्रिाण तथा नागरिकताको िा 

परिचर् पत्रको प्रिाम्णत प्रमतमलवप । 

6. नािसािीको लामग बझुाएको दस्तिु िमसद नं............. ि मिमत.................... 
७. चाँचपास प्रिाणपत्र नं. ि अिधीिः- 
८. अन्र् प्रिाणहरुिः- 
   
 
 

 इमत सम्बत 20.....साल..............िवहना....गते िोज ...............शिि ्

   

    कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

 

दााँया  बााँया 
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 ई-रिक्सा जाँच प्रमतिेदनको व्र्होिा 
 
 

 ...................................... 
 ई-रिक्सा जाँच्ने प्राविमधकको सही 
 

 उपर्ुयक्त बिोम्जि लेनदेनको िन्जिुी गिी िेिो िोहिििा सही/सनाित गिेको ि उल्लेम्ित 
कागजपत्रहरु सिेत पेश गिी सकेको हुँदा नािसािी गरिददन पेश गिेको छु । 

        

फाँटिालाको 
       सहीिः- 
       नाि, थििः- 
       मिमतिः- 
    नािसािी सदि गिी प्रिाम्णत गरिददने अमधकािीको  

सहीिः- 
नाि, थििः- 
मिमतिः- 

द्रष्टव्र् :- उपर्ुयक्त बिोम्जि नािसािी दििास्त फािि नेपाली कागजिा छपाइएको हनु ुपनेछ 
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अनसूुम्च-1१ 

(मनर्ि १४ को उपमनर्ि(1) सँग सम्बम्न्धत) 
ई-रिक्सा धनीको ितृ्र् ुिएिा ई-रिक्साको नािसािी गनय ददईने दििास्त 

 
 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 

     विषर् : नािसािी । 

 

 िेिो/हाम्रो हक िोगिा िहेको चेमसस नं.............दताय नं........... को ई-रिक्सा धनी श्री 
.............................को ितृ्र् ुिएकोले स्थानीर् पञ्जीकामधकिी कार्ायलर्को ितृ्र् ुदताय प्रिाण-
पत्रनं. ..........मिमत............ ........................... कार्ायलर्............को नाता प्रिाणीत पत्र 
एिं नम्जकको हकिाला िन्ने व्र्होिाको पत्र साथ ई-रिक्सा प्रिाण पत्र, नागरिता प्रिाणपत्र बाटो 
इजाजत पत्र, संस्था/फिय/कम्पनी िए पत्रको च.नं.....मिमत.......िा प्रमतमनध्त्िपत्र संलग्न िािी 
तोवकएको दस्तिु सवहत नािसािी मनिेदन गिेको छु/छौ । नािसािी गरिददन ु हनु अनिुोध 
गदयछु/छौं ।िामथको व्र्होिा फिक पिेिा कानून बिोम्जि सहुँला / बझुाउँला । 

 
 

1. ितृकको ितृ्र् ुदताय प्रिाणपत्रिः- 
2. म्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्को नाता प्रिाम्णतपत्रिः- 
३.  नागरिकाताको प्रिाणपत्रहरु 

3. ई-रिक्साको स.द.प्र.प.- 
4. बाटो इजाजत प्रिाणपत्रस- 
५. जाँचपास प्रिाणपत्र नं. ि अिमधिः- 
६. अन्र् प्रिाणहरुिः- 
 
 

िामथ लेम्िएको ई-रिक्सा...............िेिो / हाम्रो हकिोगको िएकोले कुनै फिक पने छैन । 
फिक पारिएको िा झठुा  ठहरिएिा नािसािी बदि गिी कानून बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला । 

 

  औठंा छाप 

     हकिालको- 
     सहीिः- 
     नाि, थििः- 
     िषयिः- 

 

दााँया  बााँया 
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     ठेगानािः- 
     

ई-रिक्सा जाँचको विस्ततृ प्रमतिेदनिः- 
..........................  

ई-रिक्सा जाँच्ने प्राविमधकको सही  

 
 

िामथ उल्लेम्ित प्रिाणहरुको साथै सही सनाितको आधाििा नािसािी गरिददने पेश गिेको छु । 

      
   
 

......................  ................... 
फाँटिालाको सही नािसािीसदि गनेको सही 
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अनसूुम्च-1२ 

(मनर्ि १७ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत) 
दताय प्रिाणपत्र िािेज(लगत कट्टा)गनय ददइने दििास्त 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 
 

  िेिो/हाम्रो नाििा र्स पामलकािा दताय िएको मनम्न अनसुािको ई-रिक्सा 
मबमर/नामस/हिाइ िविष्र्िा चलाउन नसक्ने िएकोले दताय प्रिाणपत्र िािेजका लागी  
संलग्न कागजात िािी दििास्त ददएको छु/छौं  । व्र्होिा बझुी दताय प्रिाण-पत्रिािेज 
गिी लगतकट्टा गिी पाउँ । 

 

1. ई-रिक्सा धनीको नाि थििः- 
2. ठेगानािः- 
3. ई-रिक्सा दताय नं.- 
4. ई-रिक्साको वकमसििः- 
5. ई-रिक्सा दताय िािेज िा लगतकट्टा गनुयपनायको कािणिः- 
6. हिाएको नामसएको आददको व्र्होिा प्रिाण िा मसफारिसपत्रिः- 
7. ई-रिक्सा दताय प्रिाणपत्रिः- 
८. बाटो इजाजत पत्रिः- 
०९. अन्र् प्रिाणिः- 
       दििास्तिालाको 
       सहीिः- 
       नाि थििः- 
       ठेगानािः- 
       मिमतिः- 
 
 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

ई-रिक्साको विस्ततृ जाँच गिी दताय िािेज गनुयपने कािण िोमलएको प्रमतिेदन.................... 
 
 
 

.....................  ...................  .................... 
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ई-रिक्सा जाँच्ने प्राविमधकको सही फाँटिालाको सही ई-रिक्सा दताय िािेज गनय  

         मनणयर् ददने अमधकृतको 
सही 
द्रिव्र् : हिाएको िा नामसएको व्र्होिा मनिेदन पिेिा कुनै कार्ायलर् िा मनकार्बाट कुन ै

कािबाही िा अन्र् प्रर्ोजनको लामग नम्िम्चएको ि सो व्र्होिा झटुो िएिा कानून 
बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला िनी कबमुलर्त सिेत गिाउने । 
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अनसूुम्च-1३ 

मनर्ि १८ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत 

दतायको प्रिाण पत्रको प्रमतमलवपको लामग ददइने दििास्त 

 
 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

  िेिो/हाम्रो नाििा र्स पामलकािा दताय िएको मनम्न अनसुािको ई-रिक्साको दताय 
प्रिाण पत्रको प्रमतमलवप पाउन लाग्ने दस्तिु ि आिश्र्क प्रिाण सिेत र्सै साथ संलग्न गिी 
दििास्त ददएको छु/छौं व्र्होिा बमु्झ दताय प्रिाण पत्रको प्रमतमलवप पाँउ । 

 

1. ई-रिक्सा धनीको नाि थििः- 
2. ठेगानािः- 
3. ई-रिक्सा दताय नं.- 
4. ई-रिक्साको वकमसििः- 
5. प्रमतमलवप मलनपुने कािणिः- 
6. हिाएको नामसएको िएिा सोको मिमत ि स्थानिः- 
7. उक्त व्र्होिा प्रिाम्णत गने आधाि प्रिाणिः- 
8. कुनै कार्ायलर्को मसफारिस िए सोकोिः- (क) नाििः- 
       (ि) पत्र संखर्ािः-........ च.नं. ........... 
       (ग) मिमतिः- 
9. अन्र्- 
10. लेम्िएको व्र्होिा ठीक साँचो हो । झटु्ठा ठहिे कानून बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला । 

        दििास्तिालाको 
        सहीिः- 
        नाि थििः- 
        ठेगानािः- 
        मिमतिः- 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

 

िेकडय मिडाउँदा सम्पूणय व्र्होिा मिल्न गएकोले  

प्रमतमलवप ददन मसफारिस गने 

.........................     ................................................ 
फाँटिालाको सही     प्रमतमलवप प्रिाम्णत गनय अमधकािीको सही 
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अनसूुम्च-1४ 

मनर्ि १९ को उपमनर्ि (1)  सँग सम्बम्न्धत 

बाटो इजाजत पत्रको लामग ददइन ेदििास्त 

 

 

श्रीिान.्........... प्रििु ज्रू्, 
.................................. पामलका, 
..............................। 

 

 

  मनम्न अनसुािको ई-रिक्सालाई मनम्न अनसुािको बाटो इजाजत पत्र पाउनको लामग लाग्न े
दस्तिु ि आिश्र्क प्रिाण पत्रहरु िािी दििास्त ददएको छु । मनर्िअनसुाि बाटोको इजाजतपत्र पाउँ । 

1. र्ातार्ात सेिाको विििणिः-(र्ातार्ात सेिािा पंम्जकृत िएिा) 
 (क) र्ातार्ात सेिाको नाििः- 

 (ि) र्ातार्ात सेिा दताय मिमतिः- 
 (ग) र्ातार्ात सेिाको निीकिण अिमधिः- 
 (घ) र्ातार्ात सेिा दताय गने कार्ायलर्िः- 
 (ङ) र्ातार्ात सेिा िहेको िखुर् कार्ायलर्को स्थान ि फोन नं.- ................., 
............................. 

 (च) अन्र्िः- 
2. ई-रिक्सा धनीको विििणिः- 
 (क) ई-रिक्सा धनीको नाि थििः- 
 (ि) ठेगानािः- 
 (ग) ई-रिक्सा व्र्िस्थापकको नाि थििः- 
 (घ) ई-रिक्सा व्र्िस्थापकको ठेगानािः- 
3. ई-रिक्साको विििणिः- 
 (क) ई-रिक्सा नं.- 
 (ि) दताय मिमतिः- 
 (ग) ई-रिक्साको वकमसििः- 
 (ङ) ई-रिक्साको चेमसस न.- 
 (च) ई-रिक्साको िोडेल नं ि मनिायता कम्पनीिः- 
  (अ) िोडेलिः- ......... (आ) मनिायता कम्पनीिः-............. 
 (छ) मनिायण िएको सालिः- 
 (ज) ई-रिक्साको बजन िितािः- 
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   (अ) कुल बजन ............... (आ) िाििाहन ििता ............... (ई) मसट ििता ............ 
   (झ) अन्र् ..................... 
4. ई-रिक्साको बाटो इजाजत पत्र िाग गिेको िेत्र िा बाटोको विििणिः- 
 (क)     (ि) 

 (ग)     (घ) 

५. ई-रिक्सा मबिा सम्बन्धी विििणिः- 

 (क) ई-रिक्सा मबिािः-  (अ) मबिा िएको मिमतिः-  (आ) अिमधिः- 
     (ई) मबिा गने कम्पनी िा मनकार्िः- 
  

 (ि) तेस्रो पि मबिािः-  (अ) मबिा िएको मिमतिः-  (आ) अिमध 

     (ई) मबिा गने कम्पनी िा मनकार्िः- 
  

६. ई-रिक्सािा काि गने कियचािीको विििणिः- 
 (क) चालकिः-   (अ) नाि थििः- 
     (आ) ठेगानािः- 
     (ई) अनिुमतपत्र ददने कार्ायलर् ि अनिुमतपत्र नं.- 
७. जाँचपास प्रिाणपत्र नं. ि अिधीिः- 
८. अन्र् विििणिः- 
 (क) 

 (ि) 

 (ग) 

       दििास्तिालाको 
       सहीिः- 
       नाि, थििः- 
       ठेगानािः- 
       मिमतिः- 

कार्ायलर् प्रर्ोजनको लामग 

 

1. उक्त ई-रिक्साले िाग गिेको बाटोको इजाजत पत्र ददन सवकन/ेनसवकने विििण िलुाउनेिः- 
 (क) बाटो इजाजतपत्र ददन नसवकने िए सोको कािण िलुाउनेिः- 
  (अ) 

  (आ) 

  (ई) 
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(ि) बाटो इजाजत पत्र ददन सवकन े िए कुन कुन बाटोको इजाजत पत्र ददने हो सो 
िलुाउनेिः- 
 (अ)    (आ)   (इ) 

 (ई)    (उ)   (उ) 

2. बाटो इजाजत पत्र नं. 
3. बाटो इजाजत पत्रको दस्तिु रु............ िौचििः-        िमसद नं.- 
4. संलग्न कागज पत्रहरुिः- 
5. अन्र् विििणिः- 
 

....................  ...................... 
बाटो इजाजत ददन मसफारिस गने फाँटिालाको सही  बाटो इजाजत ददने अमधकािीको सही 
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अनसुमु्च-१५ 

मनर्ि १९ को उपमनर्ि (४) सँग सम्बम्न्धत 

बाटो इजाजतपत्र दताय वकताब 

 

............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................................। 

1. बाटो इजाजत पत्र नं.- 

3. र्ातार्ात सेिाको विििणिः-(र्ातार्ात सेिािा पंम्जकृत िएिा) 
 (क) र्ातार्ात सेिाको नाििः- 

 (ि) र्ातार्ात सेिा दताय नं. ि मिमतिः- 

 (ग) दताय गने कार्ायलर्िः- 

 (घ) र्ातार्ात सेिाको िखुर् कार्ायलर् िहेको स्थान ि फोन नं.- 

4. ई-रिक्साको विििणिः- 

 (क) ई-रिक्सा निः- 

 (ि) दताय मिमतिः- 

 (ग) वकमसििः- 

 (घ) चेमसस नं.- 
 (ङ) िोडेल ि मनिायता कम्पनीिः- (अ) िोडेलिः-  (आ) मनिायता कम्पनीिः- 

     (ई) बनेको सालिः- 

(छ) ई-रिक्साको िजन िितािः-  (अ) कुल िजनिः- (आ) िाि बहन िितािः- 

     (ई) मसट िितािः- 

(ज) अन्र्िः- 

5. ई-रिक्सा धनी ि सञ्चालन सम्बन्धी विििणिः- 

 (क) ई-रिक्सा धनीको नाि थििः- 

 (ि) ई-रिक्सा धनीको ठेगानािः- 

7. ई-रिक्सा मबिा सम्बन्धी विििणिः- 

 (क) ई-रिक्सा मबिािः-  (अ) मबिा िएको मिमतिः-  (आ) अिमधिः- 

     (ई) मबिा गने कम्पनी िा मनकार्िः- 

     (ई) मबिा गने कम्पनी िा मनकार्िः- 

 (घ) तेस्रो पि मबिािः-  (अ) मबिा िएको मिमतिः-  (आ) अिमधिः- 

     (ई) मबिा गने कम्पनी िा मनकार्- 

10. ई-रिक्सा नचलेको सिर् िा अिमधिा ई-रिक्सा पावकय ङ्ग गने स्थानिः- 

11. बाटो इजाजतपत्र पाएको िए सोको विििण अिमध 

12. अन्र् विििणिः- 
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बाटो इजाजतपत्र निीकिण, बाटो, थप, स्थमगत ि फुकुिा आददको विििण- 
  

कायम भएको र्ा 
नर्ीकरण भएको 
बाटोको वर्र्रण 

नर्ीकरण समनत बहाल अर्धध 

जााँचपासको बहाल 
अर्धध र जााँचपास ददने 

कायावलय 

बबमाको बहाल अर्धध र बबमा 
गररएको कायावलय 

बाटो इजाजत पत्र स्थधगत र 
फुकुर्ा सम्बन्जध वर्र्रण 

वर्र्रण रा् नेको हस्ताक्षर 

कैफफयत (यस महलमा धेरै ठााँउ राखी उक्त ई-
ररक्साको सम्बजधमा हरेक पटक भएका वर्सभज न 

ननणवय र्ा कारर्ाहीको वर्र्रण चढाउने) 
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अनसुचुी-१६  

बाटो इजाजनत प्रिाणपत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

रुट ईजाजत नवीकरणको वववरणः 

ईजाजत पाएको क्षेत्र 
वहाल अवधि ईजाजत नवीकरण गने 

अधिकारीको दस्तखत र धिधत 
कै. 

दधेख सम्ि 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

कमल गाउँपावलका 

गाउँकार्यपावलकाको कार्ायलर् 

तोपगाछी, झापा 

ई-ररक्सा रुट ईजाजत प्रमाण-पत्र 

 

ईजाजत पत्र नं.:  

धिधतिः 

ई-ररक्सा िनीको नाि थरिः 

ठेगानािः 

ई-ररक्सा दताा नं.  

दताा धिधतिः 

ईजाजत पत्र धदने अधिकारीको दस्तखतिः  
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अनसूुम्च-१७ 

(मनर्ि  २० को उपमनर्ि (1)  सँग सम्बम्न्धत) 

पटके बाटो इजाजत पत्रको लामग ददइने दििास्त 

 

श्रीिान ्कार्ायलर् प्रििु ज्रू्, 
............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................................। 

 

 मनम्न विििण िएको ई-रिक्सालाई मनम्न बिोम्जि पामलका गई आउन ुपने िएको हुँदापटके बाटो 
इजाजत पत्र पाउनका लामग लाग्न ेदस्तिु ि आिश्र्क प्रिाणपत्र सिते िािी दििास्त ददएको छु/छौ 
मनर्िानसुाि पटके बाटो इजाजत पत्र पाऊँ । 

१. ई-रिक्सा धनीको नाि ि ठेगानािः- 
२. ई-रिक्साको दताय नं. ि मिमतिः- 
३. ई-रिक्साको वकमसििः- 
४. ई-रिक्साको बाटो इजाजत पत्रको विििणिः- 
 (क) इजाजत पत्र पाएको बाटो इजाजत पत्र निः- 
 (ि) पाएको स्थार्ी बाटोिः- 
 (ग) बहाल अिमधिः- 
५. पटके बाटो इजाजत पत्र मलन चाहेको पामलकाको नाि ि बाटोिः- 

६. पटके बाटो इजाजत पत्र मलन ुपने कािण िा उद्दशे्र्िः-  

 ( के कार्यको लामग जाने हो सो िलुाउने) 

७. दस्तिु िकििः- 
८. अन्र् विििणिः-       दििास्तिालको 
         सहीिः- 
         नाि थििः- 
         ठेगानािः- 
         मिमतिः- 
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अनसूुम्च-१८ 

(मनर्ि  २० को उपमनर्ि (२)  सँग सम्बम्न्धत) 

पटके बाटो इजाजत पत्रको लामग ददइने दििास्त 

 

श्रीिान ्कार्ायलर् प्रििु ज्रू्, 
............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................................। 

 

 मनम्न विििण िएको ई-रिक्सालाई ................. पामलका गई आउन ु पने िएको हुँदा पटके 
बाटो इजाजत पत्र पाउनका लामग लाग्न े दस्तिु ि आिश्र्क प्रिाणपत्र सिेत िािी दििास्त ददएको 
छु/छौ मनर्िानसुाि पटके बाटो इजाजत पत्र पाऊँ । 

१. ई-रिक्सा धनीको नाि ि ठेगानािः- 
२. ई-रिक्साको दताय नं.,  मिमत ........................  ि दताय िहेको पामलकाको नाििः- 
३. ई-रिक्साको वकमसििः- 
४. ई-रिक्साको बाटो इजाजत पत्रको विििणिः- 
 (क) इजाजत पत्र पाएको बाटो इजाजत पत्र निः- 
 (ि) पाएको स्थार्ी बाटोिः- 
 (ग) बहाल अिमधिः- 
५. पटके बाटो इजाजत पत्र मलन चाहेको बाटोको नाििः 
६. पटके बाटो इजाजत पत्र मलन ुपने कािण िा उद्दशे्र्िः-  

 ( के कार्यको लामग जाने हो सो िलुाउने) 

७. दस्तिु िकििः- 
८. अन्र् विििणिः-       दििास्तिालको 
         सहीिः- 
         नाि थििः- 
         ठेगानािः- 
         मिमतिः- 
  

 

वटकट 
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अनसूुम्च-१९ 

(मनर्ि २० को उपमनर्ि (३) सँग सम्बम्न्धत) 

पटके बाटो इजाजत पत्र 

 

 

इजाजत पत्र नं.-        मिमतिः- 
 

१. ई-रिक्सा धनीको नाि, थि ि ठेगानािः- 
२. ई-रिक्सा दताय नं. ि मिमतिः- 
३. ई-रिक्साको वकमसििः- 
४. पटके बाटो ददएको िते्रिः- ..............देिी...............सम्ि 

५. जाने आउने पटकिः- 
६. पटके बाटो मलएको दूिीिः- 
७. बझुाएको दस्तिु िकििः- 
८. सेिा सञ्चालनका शतय (केही िए)- 

९. अन्र्िः- 
 

 

................................     ....................................... 
इजाजत पत्र बझु्नकेो सही     इजाजतपत्र ददन ेअमधकािीको सही 
  



 

 

अनसूुम्च-२० 
मनर्ि २४ को उनवपर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत 

बाटो इजातज पत्रको प्रमतमलवपको लामग ददइने दििास्त 

 
 

श्रीिान ्कार्ायलर् प्रििु ज्रू्, 
............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................................। 

 

 

  र्स कार्ायलर्बाट प्रदान गरिएको ई-रिक्सा नम्बि .............को बाटो इजाजतपत्र 
नं....................... नामसएको/ हिाएको/ झतु्रो िएकोले उक्त बाटो इजाजत पत्रको प्रमतमलवप पाउन मनम्न 
प्रिाण पत्र सक् कल ि प्रमतमलवप संलग्न िािी र्ो दििास्त पेश गिेको छु । व्र्होिा साँचो हो झटु्ठा ठहिे 
कानून बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला । 

 

1. ई-रिक्सा नम्बििः- 
2. बाटो इजाजतपत्र नम्बििः- 
3. जाँचपास प्रिाणपत्रिः- 
4. ट्रावफक प्रहिी कार्ायलर्को पत्रिः- 
5. अन्र् प्रिाणिः- 
 

 

दििास्तिालको 
सहीिः- 
नाििः- 
ठेगानािः- 
मिमतिः- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

वटकट 
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अनसूुम्च-२१ 

मनर्ि २५ को उपमनर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत 

जाचँपास गिाउनका लामग ददइने दििास्त 

श्रीिान ्कार्ायलर् प्रििु ज्रू्, 
............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

..................................। 

 

 मनम्न विििण िएको ई-रिक्साको जाँचपासको प्रिाणपत्र पाउनका लामग लाग्न े दस्तिु ि अन्र् 
आिश्र्क कागजपत्र सवहत दििास्त ददएको छु । ई-रिक्साको जाँच गिी मनर्िानसुाि जाँचपास प्रिाण 
पत्र पाँऊ। 

 

1. र्ातार्ात सेिाको नाििः- 
2. ई-रिक्सा धनीको नाि, थि ि ठेगानािः- 
3. ई-रिक्सा व्र्िस्थापकको नाि, थि ि ठेगानािः- 
4. ई-रिक्सा दताय नं. ि मिमतिः- 
5. ई-रिक्साको वकमसििः- 
6. पवहले बाटो इजाजतपत्र मलएको िए सोको विििणिः- 
 (क) ई-रिक्साले पाएको बाटो इजाजतपत्र नं. ........................... ि बहाल अिमधिः- 
 (ि) बाटो इजाजत पाएको िेत्रिः- 
 (ग) बाटो इजाजत ददने कार्ायलर्िः- 

7. पवहले जाँचपास प्रिाणपत्र मलएको िए सोको विििणिः- 
8. जाँचपास प्रिाणपत्र मलने अिमधिः- मिमत- .................. देम्ि ................... सम्ि 

9. ई-रिक्सा िियत संिाि गने गिेको िकय सपको नाि, ठेगाना ि अनिुमतपत्र ि अनिुमत प्राप्त मिमतिः- 
10. दस्तिुिः- 
       दििास्तिालाको 
       सहीिः-  

       नाि थििः- 
       ठेगानािः-  
       मिमतिः- 
११. दििास्िाला ई-रिक्सा चालक परिचालक िए मनजको नाि थि ि ठेगाना ि अनिुमतपत्र नं.- 
12. अन्र्िः- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

वटकट 
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अनसूुम्च-२२ 

मनर्ि २५ को उपमनर्ि (४) सँग सम्बम्न्धत 

ई-रिक्सा जाचँ गदाय प्राविमधकले िनुयपने विििण फािाि 

 

1. ई-रिक्सा सम्बन्धी विििणिः- 
 (क) ई-रिक्सा  दताय नं.- 
 (ि) ई-रिक्सा दताय मिमतिः- 
 (ग) ई-रिक्सा धनीको नाि, थि, बतनिः- 
 (घ) ई-रिक्साको वकमसििः- 
 (ङ) ई-रिक्साको िोडेल ि बनाउने कम्पनीको नाििः- (अ) िोडेलिः- 
        (आ) बनाउने कम्पनीिः- 
 (च) ई-रिक्सा बनेको सालिः- 
 (छ) ई-रिक्साको चेमसस नं.- 
 (ज) पािि/मस.मस.- 
 (झ) ई-रिक्साको िङ्ग (अ) बमडको िङ्गिः- ........  (आ) मससाको िङ्गिः-.............. 
 (ञ) ई-रिक्साको िजनिः-  (अ) कुल िजनिः- ........ (आ) िाििहन िितािः- 
...... 

(ट) मसट संखर्ािः- ...... 
 (ठ) प्रर्ोगिः- 
 (ड) अन्र्िः- 
2. ई-रिक्सा दताय प्रिाण पत्रिा उल्लेम्ित विििण, िए /निएकोिः- 
3. ई-रिक्साको बमडको िङ्ग ि अिस्था दठक िए / निएको .............. 
4. मसटहरु अिस्था दठक िए / निएको ........... 
5. ई-रिक्साको हेडलाईट, व्र्ाक लाईट, साइड लाईट आददको अिस्था दठक िए / निएको .......... 
६. ई-रिक्साको स्टेरिङ्ग, बे्रकआददको अिस्था दठक िए/ निएको  
७. ई-रिक्साको नम्बि प्लेटको अिस्थािः- 
 (क) तोवकएको साइजिा िए /निएकोिः- 
 (ि) तोवकएको िङ्ग िए निएकोिः- 
८. ई-रिक्साको टार्ि ि म्व्हलको अिस्था(अ) रिसोल गरिएको / नगरिएकोिः- ........ (आ) म्व्हल नट  

९. सिवष्टगत िूल्र्ाङ्कनिः- (ई-रिक्साको टार्ि, म्स्प्रङ्ग पाता, टाइिेट तथा सिसफाई आददको अिस्था) 
१०. जाँचपास प्रिाण ददन र्ोग्र् िए/ निएकोिः- 
११. जाँचपास प्रिाणपत्र ददन ुपने अिमधिः- 
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1२. अन्र्िः- 
 

 

 

ई-रिक्सा जाँचपास ददन र्ोग्र् देम्िएिा सोको    जाँचपास प्रिाणपत्र प्रिाम्णत 

मसफारिस गने प्राविमधकको-     गरिददने अमधकािीको- 
सहीिः-        सहीिः- 
नाि थििः-       नाि थििः- 
मिमतिः-        मिमतिः-  
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अनसूुम्च-२३ 
मनर्ि २५ को उपमनर्ि (४) सँग सम्बम्न्धत 

जाँचपास प्रमाण-पत्र 

 

कमल गाउँपावलका 

गाउँ कार्यपावलकाको कार्ायलर् 

१ नं. प्रदशे, नेपाल 

तोपगाछी, झापा 

क्र.सं.           धिधतिः 

(क) ई-ररक्सा दताा नं.: 

(ख) ई-ररक्सा दताा धिधतिः 

(ग) ई-ररक्सा िनीको नाि थर वतनिः 

(घ) ई-ररक्साको धकधसििः 

(ङ) ई-ररक्साको िोडेल र बनाउने कम्पनीको नाि 

(अ) िोडेलिः 

(आ) बनाउने कम्पनीिः 

(च) ई-ररक्सा बनेको सालिः 

(छ) िोटरको धववरणिः 

(ज) ई-ररक्साको च्याधसस नं.: 

(झ) ब्याट्री संखयािः 

(ञ) व्याट्री  र िोटरको क्षितािः 

(ट) ई-ररक्साको रङिः 

(ठ) धसट संखयािः 

(ड) प्रयोजनिः 

(ढ) अन्यिः 

(ण) ई-ररक्सा जााँच गरेको धिधतिः 

(त) ई-ररक्सा जााँचपासको वहाल अवधििः 

(थ)  अन्य, सेवा सञ्चालनका शताहरिः 

 

ई-ररक्सा जााँचपास गने प्राधवधिकको      जााँचपास प्रिाधणत गने अधिकारीको  

सहीिः         सहीिः 

नाि थरिः        नाि थरिः 

धिधतिः        धिधतिः 
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अनसूुम्च-२४ 
मनर्ि २६ को उनवपर्ि (1) सँग सम्बम्न्धत 

जाचँपास प्रिाण-पत्रको प्रमतमलवपको लामग ददइने दििास्त 

 
 

श्रीिान ्कार्ायलर् प्रििु ज्रू्, 
............... कार्यपामलकाको कार्ायलर् 

.................................। 

 

 

  र्स कार्ायलर्बाट प्रदान गरिएको ई-रिक्सा नम्बि .............को जाचँपास प्रिाण-पत्र  
नं....................... नामसएको/ हिाएको/ झतु्रो िएकोले उक्त जाँचपास प्रिाण-पत्रको प्रमतमलवप पाउन मनम्न 
प्रिाण पत्र सक् कल ि प्रमतमलवप संलग्न िािी र्ो दििास्त पेश गिेको छु । व्र्होिा साँचो हो झटु्ठा ठहिे 

कानून बिोम्जि सहुँला/बझुाउँला । 

 

1. ई-रिक्सा नम्बििः- 
2. बाटो इजाजतपत्र नम्बििः- 
3. जाँचपास प्रिाणपत्रिः- 
4. ट्रावफक प्रहिी कार्ायलर्को पत्रिः- 
5. अन्र् प्रिाणिः- 
 

 

दििास्तिालको 
सहीिः- 
नाििः- 
ठेगानािः- 
मिमतिः- 

 
 
 

आज्ञाले, 
राजकुिार शाक्य 

          प्रिखु प्रशासधकय अधिकृत 
 

 

वटकट 


