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शिवसताक्षी नगरपाशिका  

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ६) झापा, कार्तिक १५ गते, २०७९ साल (संख्या ८ 

भाग २ 
इ-ररक्सा व्यवस्थापन काययशवशध, २०७९ 

नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिततिः २०७९-०९-२१ 

प्रिाणिकरि लिततिः २०७९-१०-०३ 

इ-ररक्सा व्यवस्थापन काययशवशध, २०७९ 

प्रस्तावनााःशिवसताक्षी नगरपाशिका के्षत्रमा सञ्चािन ह ुँद ैआएका ई-ररक्सािाई व्यवशस्थत गनन आवश्यक 

दशेखएको साथै प्रदिे सवारी तथा यातायात व्यवस्था कायनशवशध ,२०७६ को दफा १२ को उपदफा (२) को व्यवस्था 

कायानन्वयन गनन स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा (१०२) को उपदफा (२) िे शदएको अशधकार 

प्रयोग गरी शमशत २०७९-०९-२१ गतेको कायनपाशिका बैठकबाट स्वीकृत भई ई-ररक्सा व्यवस्थापन कायनशवशध , 

२०७९ बनाई िाग ूगरेको छ ।  

 

पररच्छेद ०१ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभः  

(क) यो कायनशवशधको नाम “ई-ररक्सा व्यवस्थापन कायनशवशध, २०७९” रहकेो छ ।  

(ख)  यो कायनशवशध नगर कायनपाशिकािे स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपशछ िाग ुह नेछ । यो कायनशवशध  

नगरपाशिका के्षत्रमा मात्र िाग ूह नेछ ।  

२. पररभाषाः  

शवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागमेा यस कायनशवशधमा, 

(क) "स्थानीय तह" भन्नािे नेपािको संशवधानको धारा ५६ को उपधारा (४) बमोशजम गशठत नगरपाशिका 

सम्झन ुपदनछ ।  

(ख) "नगरपाशिका" भन्नािे शिवसताक्षी नगरपाशिका सम्झनपुदनछ ।  
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(ग) "कायनशवशध" भन्नािे शिवसताक्षी नगरपाशिका क्षेत्रशभत्र ई-ररक्सा व्यवस्थापन कायनशवशध , २०७९ सम्झन ु

पदनछ ।  

(घ) "कायनपाशिका" भन्नािे शिवसताक्षी नगर कायनपाशिका सम्झनपुदनछ । 

(ङ)  "नगर प्रमखु" भन्नािे शिवसताक्षी नगरपाशिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुदनछ । 

(च) "नगर उपप्रमखु" भन्नािे शिवसताक्षी नगरपाशिकाको उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदनछ । 

(छ) “प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत" भन्नािे शिवसताक्षी नगरपाशिकाको प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतिाई 

सम्झन ुपदनछ ।  

(ज) "ई-ररक्सा" भन्नािे पेट्रोशियम पदाथन शवना शवद्यतुीय वा सौयन उजानबाट चाजन ह ने शनशित क्षमताको मोटर 

जशडत व्याट्रीबाट सञ्चािन ह नेई-ररक्सा साधन सम्झन ुपदनछ ।  

 

पररच्छेद ०२ 

व्यवस्थापन सशमशत सभबन्धी व्यवस्था 

३. इ-ररक्सा व्यवस्थापन सशमशतको गठनः 

(१) नगरपाशिकाशभत्र ई-ररक्सा सञ्चािनिाई व्यवशस्थत गद ैसवनसिुभ र दघुनटना रशहत ढंगबाट सेवा सचुारु 
एव ंव्यवशस्थत गनन आवश्यक मागनदिनन गनन नगरपाशिकामा दहेायअनसुारको ई-ररक्सा व्यवस्थापन सशमशत 

रहनेछ ।  

(क) नगरपाशिकाका प्रमख ु      अध्यक्ष  

(ख) नगरपाशिकाका उपप्रमखु       सदस्य  

(ग)  कायनपाशिका सदस्य १ जना मशहिा सशहत जम्मा २ जना           सदस्य  

(घ) नगरपाशिकाका प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत     सदस्य  

(ङ) ई-ररक्सा व्यवसायी मध्ये नगरपाशिकाबाट मनोशनत व्यवसायी   सदस्य  

(च) राजश्व िाखा प्रमखु       सदस्य  

(छ) इ-ररक्सा तथा यातायात व्यवस्थापन िाखा/उपिाखा    सदस्य-सशचव 

 

दफा ३(१) बमोशजम गशठत सशमशतको बैठक आवश्यकतानसुार बस्नेछ । अध्यक्षको आदिेानसुार 

सदस्यसशचविे बैठक बोिाउनेछन ्। बैठकमा शनणनय बह मतको आधारमा ह नेछ ।  आवश्यकता अनसुार 

शवषयशवज्ञ आमन्त्रीत गनन सक्नेछ । 

 

४. इ-ररक्सा व्यवस्थापन सशमशतको काम, कतयव्य र ऄशधकारः 

(१) नगरपाशिकाशभत्र ई-ररक्सा सञ्चािनिाई व्यवशस्थत गनन आवश्यक मागनदिनन गने । 

(२) ई-ररक्साको पाशकन ङ स्थि तोक्ने ।  

(३) ई-ररक्साको भाडादर शनधानरण गने । 

(४) प्रत्येक २/२ वषनमा  वा समसामयीक भाडा दरमा पनुराविोकन गने । 

(५) आवश्यकतानसुार ई-ररक्साको संख्या शनधानरण गनन नगरकायनपाशिकािाई शसफाररस गने ।  

(६) ई-ररक्साको व्यवस्थापन र यात्रहुरुवीच भएको शववादको समाधान गनन आवश्यक सहशजकरण गने ।  

(७) ई-ररक्सा साधन सञ्चािन गनन योग्य छ छैन भन्ने बारेमा समय समयमा प्राशवशधक जाुँच गराई 

सञ्चािनका िाशग योग्य नदशेखएका ई-ररक्सा साधनको दतान र रुट खारेजीको शसफाररस गने । 



3 
 

 

पररच्छेद ०३ 

दताय, नवीकरण, खारेजी र रुट शनधायरण सभबन्धी व्यवस्था 

५. दताय, नवीकरण र खारेजीः  

(१) प्रत्येक ई-ररक्सािे ई-ररक्सा  कायनशवशध/दफा बमोशजम यातायात कायानियमा शनयमानसुार दतान एवम ्

नवीकरण भ ैनगरपाशिकामा बाशषनक रुपमा नगरपाशिकािे तोकेको बाशषनक ई-ररक्सा कर तोशकएको 

म्यादशभत्र बझुाई अनसुचूी १ बमोशजमको शनवदेन शदई दतान ह न ुपनेछ । ई-ररक्सा दतान गदान शनम्न 

कागजातहरु पेि गनुनपनेछ । 

(क) तोशकएको ढाुँचामा शनवदेन ।  

(ख) सक्कि भन्सार पत्र वा भन्सार महििु शतरेको रशसद ।  

(ग) फमन वा कम्पनीमा दतान भएको प्रमाणपत्र । 

(घ) आयकर दतानको कागजात/करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप, प्यान /भ्याट दतानको प्रशतशिशप  

(ङ) ई-ररक्साको मोटर तथा ईशन्जन/ च्याशससको फोटो । 

(च) बीमाको कागजात ।  

(छ) ई-ररक्सा कर/ आयकर शतरेको रशसद ।  

(ज) शवशिय संस्थाबाट ऋण िगानी भ ैदतान ह नेहरुको  हकमा शवशिय संस्थाको दतान प्रमाणपत्र , 

आयकर, करचकु्ता र ब्यशक्त भए नागररकताको प्रमाणपत्र ।  

(झ) ई-ररक्साधनी स्वयं उपशस्थत ह न ुपनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा कायानियिे त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा आवश्यक 

जाुँचबझु गरी यस कायनशवशधमा उशलिशखत व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही कायानियमा राशखएको अनसुचूी 

०३ बमोशजमको ई-ररक्सा दतान शकताबमा ई-ररक्सा दतान गरी दरखास्तवािािाई अनसुचूी ०२ बमोशजमको 

दतानको प्रमाणपत्र शदन ुपनेछ । 

 

(३) नगरपाशिकामा दतान भ ैसञ्चािनमा आएका ई-ररक्सािे बाशषनक रुपमा नगरपाशिकामा तोशकएको ई-

ररक्साकर बझुाई नवीकरण गनुनपनेछ । नवीकरण गदान शनम्न कागजातहरु पेि गनुन पनेछ ।  

(क) अनसुचूी ०४ बमोशजमको ढाुँचामा शनवदेन ।  

(ख) दतान गदान वा अशघलिो आ.व. मा नवीकरण गदान बझुाएको ई-ररक्सा करको रशसद । 

(ग) ई-ररक्सािाई कायानियमा लयाई तोशकएको प्राशवशधक कमनचारीबाट चेकजाुँच गराउनपुने ।  

(घ) बीमाको कागजात । 

(ङ) ई-ररक्सा धनी स्वयम उपशस्थत ह नपुने । उपशस्थत ह न नसक्ने भएमा शनजको मञ्जरुरनामा पत्र । 

 

(४) ई-ररक्सा चेकजाुँच गदान ई-ररक्सा सञ्चािन गनन उशचत नदशेखएको ई-ररक्साको ई-ररक्सा दतान खारेजी 

गररनेछ । यसरी खारेजीमा परेका ई-ररक्साहरु पनुाः दतान ह न आएमा दफा ५ को उपदफा १ को प्रशिया 

पयुानई दतान ह नपुनेछ ।   
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(५) बाशषनक नवीकरण ह नपुने समयशभत्र नवीकरण नभई म्याद नाघकेो ई-ररक्साको  ३५(पैशतस) शदनशभत्र 

तोशकएको राजश्व शतरी, ६(छ) मशहना शभत्र तोशकएको रमकमा २५ प्रशतित थप र सो भन्दा पछी 

तोशकएको रकममा ३० प्रशतित हजनना  शिइ नवीकरण गररने । 

 

(६)  कुनै कारणवस ई-ररक्साको दतानको प्रमाणपत्र खारेज गराउन चाहमेा त्यस्तो ई-ररक्सा  यस शिवसताक्षी 

नगरपाशिका , नगर कायनपाशिका कायानियमा अनसुचूी ०५ बमोशजमको ढाुँचामा दरखास्त शदन ुपनेछ । 

 

(७)  उपशनयम (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा त्यस्तो ई-ररक्साको सम्बन्धमा कायानियिे आवश्यक 

जाुँचबझु गरी दरखास्तवािाको माग बमोशजम दतानको प्रमाणपत्र खारेज गनन उपयकु्त दखेमेा यस 

कायनशवशधको अधीनमा रही दतानको प्रमाणपत्र खारेज गरी सो को व्यहोरा दतान शकताबमा जनाई त्यस्तो ई-

ररक्साको िगत कट्टा गनुनपनेछ । 

 

(८) कायनशवशध िाग ुभए पिात एक पटकका िाशग ई-ररक्सा दतान, नवीकरण तथा खारेजीका िाशग २१शदने 

सचूना प्रकािन गरी ई-ररक्सा, दतान, नवीकरण, रुट ईजाजत प्रदान सम्बन्धी कायनिम सञ्चािन गनन 

सक्नेछ । 

 

६. इ-ररक्साको सरुवा दतायः  

(१) एउटा  स्थानीय तह वा कायानियमा दतान भएको ई-ररक्सा अको के्षत्रमा चिाउन ुपरेमा ई-ररक्साको धनीिे 

साशवकमा दतान भइरहकेो स्थानीय तह/कायानियबाट सरुवा दतानको सहमशत पत्र प्राप्त गरी त्यस्तो सहमशत 

प्राप्त गरेको शमशतिे पैंतीस शदनशभत्र हाि दतान गराउन चाहकेो कायानियमा प्रचशित काननूमा तोशकएको 

दस्तरु अनसचुी-०७ बमोशजमको ढाुँचामा दरखास्त शदनपुनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा कायानियिे कायनशवशधको 

अनसुचूी-१२  बमोशजम प्राशवशधक जाुँच गराई शनधानररत मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यक जाुँचबझु 

गरी दरखास्तवािाको माग बमोशजम ई-ररक्साको सरुवा दतान गनन उपयकु्त दखेमेा यस कायनशवशधमा 

उशलिशखत अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही सरुवा दतान गनन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोशजम ई-ररक्साको सरुवा दतान गरेकोमा कायानियिे त्यसको जानकारी साशवकमा ई-

ररक्सा दतान भइरहकेो स्थानीय तह/कायानियिाई शदनपुनेछ र त्यस्तो जानकारी प्राप्त ह न आएमा सम्बशन्धत 

कायानियिे पशन साशवक दतानको िगत कट्टा गनुनपनेछ । 

७. रुट शनधायरणः  

(१) नगरपाशिका के्षत्रशभत्रका शबशभन्न स्थानका िाशग तोशकए बमोशजमको सेक्टरमा पाशकन ङ ह नेगरी उलिेशखत 

संख्यामा ई-ररक्सािे सेवा शदने गरी तोशकए बमोशजमको िलुक शिई नगरपाशिकािे  अनसुचूी ०७ 

बमोशजमको ढाुँचामा शनवदेन शदनपुनेछ । 

(२) उपदफा ०१ बमोशजमको शनवदेन उपर आवश्यक कावानही गरी  अनसुचूी ०८ बमोशजमको रुट शनधानरण पत्र 

जारी गनुनपनेछ । ई-ररक्सािे अशनवायन रुपमा रुट शनधानरण पत्र/ रुट परशमट बोक्न ुपनेछ । 

(३) यस्तो रुट शनधानरण आवश्यकतानसुार ६ मशहना वा १ बषनको िाशग ह नसक्नेछ । 

(४) ई-ररक्सािे तोशकएको क्षेत्रबाहके अन्य क्षेत्रमा रुटपरशमट नशिई सञ्चािन गनन पाईने छैन । 
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(५)  रुट पररवतनन गनन चाहमेा ई-ररक्सािे पनुाः नगरपाशिकामा  शनवदेन शदनपुनेछ । नगरपाशिकािे पशन दफा 

६(१) को प्रशिया परुा गरी रुट पररवतनन गररशदन सक्नेछ ।  

(६) रुट परशमटको दस्तरु तोशकए बमोशजम ह नेछ ।  

 

पररच्छेद ०४ 

नामसारी सभबन्धी व्यवस्था 

८. इ-ररक्साको नामसारीः 

(१) कुनै व्यशक्तको नाममा दतान भएको ई-ररक्सा अन्य कुनै व्यशक्तको नाममा नामसारी गराउन चाहमेा सम्बशन्धत 

ई-ररक्सा धनीिे शिवसताक्षी नगरकायनपाशिकाको  कायानिमा प्रचशित काननु बमोशजमको दस्तरु सशहत 

अनसुचूी–०८ बमोशजमको ढाुँचामा दरखास्त शदनपुनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा कायानियिे आवश्यक 

जाुँचबझु गरी दरखास्तवािाको माग बमोशजम ई-ररक्साको नामसारी गनन उपयकु्त दखेमेा यस कायनशवशध 

उशलिशखत अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही ई-ररक्साको नामसारी गरी गररनेछ । 

 

९. इ-ररक्सा धनीको मृत्यु भएको इ-ररक्साको नामसारीः 

(१) दतान भएको कुनै ई-ररक्साको धनीको मतृ्य ुभई त्यस्तो ई-ररक्सा धनीको प्रचशित काननू बमोशजमको 

हकवािािे सोई-ररक्सा आफ्नो नाममा नामसारी गनन चाहमेा प्रचशित काननू  बमोशजमको दस्तरु सशहत 

नगर कायनपाशिकाको  कायानियमा अनसुचूी-०९ बमोशजमको ढाुँचामा दरखास्त शदनपुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा त्यस्तो दरखास्तको सम्बन्धमा  कायानियिे आवश्यक 

जाुँचबझु गरी दरखास्तवािाको माग बमोशजम ई-ररक्साको नामसारी  गनन उपयकु्त दखेमेा यस कायनशवशधको 

अधीनमा रही नामसारी गरी शदनेछ । 

 

१०. इ-ररक्सा नामसारी नगररनेः दफा ९ र १० मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापशन कुनै  व्यशक्तको नाममा दतान 

रहकेो ई-ररक्सा दघुनटना वा अन्य कुनै कारणबाट क्षतीग्रस्त भई  ई-ररक्साको शवद्यतुीय उपकरण तथा चेशसस शवशग्रई 

काम निाग्ने अवस्थाको रहछे भने त्यस्तोई-ररक्सा अन्य कुनै व्यशक्तको नाममा नामसारी गररने छैन । 

 

पररच्छेद ०५ 

जााँचपास सभबन्धी व्यवस्था 

११. जााँचपास गनुयपननः 

(१) प्रत्येक ई-ररक्सािे १/१ वषनमा अशनवायन रुपमा नगरपाशिकाको कायानियमा ई-ररक्सा लयाई सम्वशन्धत 

प्राशवशधकबाट जाुँचपास गराउन ुपनेछ । ई-ररक्सा जाुँचपास दस्तरु रु. २००।००(दइु सय)  बझुाई अनसुचूी 

११ को ढाुँचामा शनवदेन शदन ुपनेछ । 

(२) जाुँचपास गने अवधी सशकएको ७ शदनशभत्र आफ्नो ई-ररक्साको अशनवायन जाुँचपास गराउनपुनेछ । सो 

अवधी नाघी आएमा थप ३५ शदन सम्मको िाशग ५० प्रशतित दस्तरु िाग्नेछ । सो अवधी समते नाघी 

आएमा दोब्बर जररवाना गनन गररनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त पनन आएमा कायानियिे सम्बशन्धत प्राशवशधक माफन त अनसुचूी १२ 

बमोशजमको ढाुँचाको जाुँचपास शववरण फाराम बमोशजम सम्बशन्धत ई-ररक्साको आवश्यक जाुँचबझु गनन 

िगाई जाुँचपास शववरण फाराम बमोशजमको व्यहोरा ठीक दशेखन आएमा यस कायनशवशधमा उशलिशखत 

अन्य व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही अनसुचूी १३ बमोशजमको ढाुँचामा जाुँचपास प्रमाणपत्र शदन ुपनेछ । सो 

को छुटै्ट िगत राख्ने व्यवस्था कायानियिे गनुनपनेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोशजम शदइएको जाुँचपास प्रमाणपत्रको म्याद बहाि रहकैे अवस्थामा कुनै ई-ररक्सा 

अशधकार प्राप्त अशधकारी , यातायात शनरीक्षण वा सम्बशन्धत ट्राशफक प्रहरीिे जाुँच गदान ठीक अवस्थामा 

रहकेो नदशेखएमा उक्त ई-ररक्साको आवश्यक ममनत संभारको िाशग पन्र शदनको म्याद शदन सक्नेछ र सो 

म्यादशभत्र ई-ररक्साको ममनत संभार गनन नभ्याएमा थप पन्र शदनको म्याद शदन सक्नेछ र सो म्यादशभत्र ममनत 

संभार गराउन ुसम्बशन्धत ई-ररक्सा धनी र व्यवस्थापकको कतनव्य ह नेछ । 

(५) यस कायनशवशधको दफा ०६ को उपदफा ०१ बमोशजम सरुवा दतान ह नका िाशग शनवदने पेि भएमा 

सम्बशन्धत प्राशवशधकबाट अनसुचूी-१२ को ढाुँचामा जाुँचपास गराई सरुवा दतान गनुनपनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोशजम शदइएको म्यादशभत्र आवश्यक ममनत संभार नगरी त्यस्तो ई-ररक्सा चिाउन ह ुँदनै । 

पररच्छेद ०६ 

बीमा सभबन्धी व्यवस्था 

१२. बीमा गनुयपननः  

(१) ई-ररक्सा धनी वा व्यवस्थापकिाई बीमा वापतको रशसद मात्र काटेको आधारमा दघुनटना भएपशछ बीशमत 

रकम नपाईने ह नािे अशनवायन रुपमा सम्वशन्धत बीमा कम्पनीसुँग सो रकम बराबरको बीमा पोशिशस वा 

प्रमाणपत्र शिनपुने अन्यथा दघुनटना वापतको क्षशतपतुी नपाईने व्यहोराको जानकारी शदन ुपनेछ । 

कायानियमा बीमा पोशिशस कागजात पेि नगरेमा कायानियबाट सम्पादन ह ने ई-ररक्सा सम्वन्धी कुनैपशन 

सेवाहरु प्रदान गररने छैन ।  

(२) प्रत्येक ई-ररक्सािे कायनशवशध र दफािे तोके बमोशजमको दघुनटना बीमा ,मजदरु बीमा , तेस्रो पक्ष बीमा 

आशदको बीमा गरेको ह नपुछन ।  

(३) रुट ईजाजत जारी वा नवीकरण गदान उक्त ई-ररक्साको सम्वशन्धत अशभिेखमा बीमाको नाम र वहाि 
अवधी जनाउन ुपनेछ । 

पररच्छेद ०७ 

दण्ड जररवाना सभबन्धी व्यवस्था 

१३. दण्ड जररवाना िागनेः 

(१) ई-ररक्सा दतान नगरी वा अनमुशत नशिई चिाएमा वा स्वीकृशत नशिई रंग , शसट, स्वरुप, इशन्जन, च्याशसस 

हरेफेर गरेमा वा आवागमनमा बाधा पयुानएमा रु. ५००।०० (पाुँच सय) दशेख १५००।०० (पन्र सय) सम्म 

जररवाना ह नेछ ।  

(२)  तपशसि बमोशजम कसरु गनेिाई तत्काि ट्राशफक प्रहरीिे शनयमानसुार जररवाना गनेछ । सो रकम 

तत्काि बझुाउन नसक्नेिाई ट्राशफक प्रहरीिे २४ घण्टा शभत्र सम्वशन्धत नगरपाशिकामा पठाउन ुपनेछ र 

नगरपाशिकािे कसरु खिुाई ट्राशफक प्रहरीको पजुीको आधारमा पशहिो पटक रु.  ५००।०० (पाुँच सय) 

।-, दोस्रो पटक रु. १०००।०० (एक हजार) ।-, तेस्रो पटक रु. १५००।०० (पन्र सय).।- र त्यसपशछ पटकै 

शपच्छे दोब्बर जररवाना गरी सचेत गराउन सक्नेछ ।  

तपशििाः 
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(क) ट्राशफक संकेत वा दफा उिङ्घन गरी ई-ररक्सा चिाएको । 

(ख) शनषधे गररएको ठाुँउ वा समयमा पाशकन ङ गरेको ।  

(ग) ई-ररक्सा मोड्न वा ध्वनी संकेत शनषधे गररएको ठाुँउमा मोडेमा वा ध्वनी संकेत शदएमा ।  

(घ) गित साईडबाट ई-ररक्सा चिाएमा वा एकतफी सडकमा सो शबपररत ई-ररक्सा चिाएमा । 

(ङ) अवस्था शठक नभएको ई-ररक्सा चिाएमा वा शनधानररत गशत भन्दा बढी गशतमा ई-ररक्सा 

चिाएमा । 

(च) राती बशि नबािी ई-ररक्सा चिाएमा ।  

(छ) मादक पदाथन सेवन गरी ई-ररक्सा चिाएमा । 

(ज) नम्बर प्िेट नराखी ई-ररक्सा चिाएमा । 

(झ) शनधानररत शसट भन्दा बढी यात्र ुराखी चिाएमा वा शनधानररत भाडा भन्दा  बढी भाडाशिई ई-ररक्सा 

चिाएमा ।  

(ञ) ई-ररक्सा चािक अनमुशतपत्र वा रुट ईजाजतपत्र साथमा नराखी ई-ररक्सा चिाएमा ।  

 

१४. भाडादरः  

नगरपाशिका शभत्र सञ्चािन ह ने ई-ररक्सािे शनम्न बमोशजमको अशधकतम भाडादर शिई सेवा शदनपुनेछ । 

तोशकएको भाडादर भन्दा बढी असिु गरेको पाईएमा दफा (११) को उपदफा (२) बमोशजमको दण्ड सजाय तथा 

जररवाना गनन सशकनेछ ।  

(१) कािोपत्रे गररएको सडकमा ई-ररक्सामा यात्रा गरे वापत प्रत्येक यात्रीको न्यनूतम रु. २०(शबस) र त्यसपशछ 

प्रशतशकिोशमटर थप रु. ६(छ) का दरिे भाडादर कायम ह नेछ ।  

(२) सेक्टर अनसुारको भाडादर दफा (३) को उपदफा (१) बमोशजम गशठत सशमशतिे तोके बमोशजम कायम 

ह नेछ । 

(३) भाडादर पररवतनन गनुन पने अवस्था आएमा दफा (३) को उपदफा (१) बमोशजम गशठत सशमशतिे समय 

सापेक्ष पररवतनन गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद ०८ 

राहत कोष सभबन्धी व्यवस्था 

१५. राहत कोष स्थापना गनुयपननः 

(१) यस कायनशवशध बमोशजम दतान भई रुट ईजाजत प्राप्त ई-ररक्सा धनी र ई-ररक्सा चािक दघुनटना वा अन्य 

कारणिे गशम्भर शबरामी भएमा , अपाङ्गता भएमा र शनजको आशथनक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएमा 

त्यस्ता ई-ररक्सा धनी वा चािकिाई राहत सहयोग प्रदान गनन शिवसताक्षी  नगरपाशिकािे एउटा श्रशमक 

कलयाण राहत कोष स्थापना गनुन पनेछ । 

 

(२) उपदफा १ बमोशजमको कोषमा दहेाय बमोशजमको रकम जम्मा गररनेछ । 

क.  शिवसताक्षी  नगरपाशिका मा ई-ररक्सा शिषनक अन्तरग प्राप्त कुि राजश्व रकम मध्ये १०(दि) 

प्रशतित नघटाई प्रत्येक आशथनक कोषमा जम्मा गररनेछ । 

(३) कोषको खाता सञ्चािन शिवसताक्षी  नगरपाशिकािे छुटै्ट खाता खोिी गनेछ । 

(४) कोषको सञ्चािन गनन दहेाय बमोशजमको सशमशत गठन गररनेछाः 

क. नगर प्रमखु        संयोजक  
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ख. प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत        सदस्य  

ग. नगर प्रमखुिे तोकेको मशहिा कायनपाशिका सदस्य १ जना      सदस्य  

घ. नगरकायनपाशिकािे  तोकेको टे्रड यशुनयन प्रशतशनशध १ जना     सदस्य  

ङ. आशथनक प्रिासन िाखा प्रमखु        सदस्य  

  

(५) कोषको रकम सशमशतको शनणनय बमोशजम खचन गररनेछ । 

(६) राहत रकम रु.५०००।००(पाुँच हजार) भन्दा बढी उपिब्ध गराईने छैन । 

(७) राहत रकम रु.  ५०००।००(पाुँच हजार)  भन्दा बढी उपिब्ध गराउन ुपने अवस्था भएमा सशमशतिे बढी 

रकम उपिब्ध गराउन ुपने पयानप्त कारण र आधार प्रमाण सशहत नगर कायनपाशिकामा शसफाररस गनुन पनेछ 

। त्यसरी प्राप्त शसफाररस उशचत ठहर भएमा नगर कायनपाशिकािे उक्त कोषको अवस्था हरेी थप 

रकमउपिब्ध गराउन सशकनेछ । 

(८) एकै वषनमा एकै व्यशक्तिाई दोयानएर राहत उपिब्ध गराईनेछैन । 
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पररच्छेद ०९ 

इ-ररक्सा धनी तथा चािकिे पािना गनुयपनन शनयम सभबन्धी व्यवस्था 

 

१६. इ-ररक्सा चािकिे पािना गनुयपननः 

प्रत्येक ई-ररक्सा चािकिे शनम्नानसुारका दफाहरु अशनवायनरुपमा पािना गनुनपनेछ ।  

(क) ई-ररक्सा चािक अनमुशतपत्र , ई-ररक्सा दतान शकताव , रुट ईजाजतपत्रसाथमा शिएरमात्र ई-ररक्सा चिाउन ु

पने । 

(ख)  बीमा गरेको कागजात, नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र साथमा राखरेमात्र ई-ररक्सा चिाउने । 

(ग) याशन्त्रक अवस्था शठक भए नभएको चेकजाुँच गने , तोशकएको भार ,क्षमता र गशतमामात्र ई-ररक्सा 

चिाउनपुने ।  

(घ) मादकपदाथन तथा िागऔुषध सेवन गरेर  ई-ररक्सा चिाउन पाईने छैन ,त्यसैगरी काननुिे प्रशतवन्ध गरेका 

मािसमान ओसार-पसार गननपाईने छैन ।  

(ङ) ई-ररक्सा चिाउुँदा मोवाईि फोनको प्रयोग नगने र ठूिो आवाजमा  गीत संशगत बजाएर ई-ररक्सा नचिाउने 

।  

(च) िेन अनिुासन पािना गने, आफूभन्दा अगाशडको ई-ररक्सासुँग Breaking Distance कायम गनुनपने । 

(छ) अगाशडको भागमा चािकको दायाुँबायाुँ यात्र ुतथा मािसमान राख्न  नपाईने । त्यसैगरी ई-ररक्साको 

बाशहरी भागमा मािसमान तथा यात्र ुराख्न र झनु्ड्याउन नपाईने । 

(ज) सामाशजक सद्भाव र सडक सरुक्षामा ध्यान शदद ैयात्रमुतै्री व्यवहार गनुनपने , साथै अिक्त , बदृ्ध तथा 

बािबाशिकािाई शविषे ध्यानपयुानउन ुपने । 

(झ)  सडकमा जथाभावी ई-ररक्सा रोक्ने , पाशकन ङ गने जस्ता कायन गनन पाईने छैन । ई-ररक्सा पणुनरुपमा 

रोशकएपशछ मात्र यात्र ुचढाउने र ओरालने गनुनपछन ।  

(ञ)  रातीको समयमा िाईटको सशह सदपुयोग गनुनपनेछ ।  

(ट) ई-ररक्सा दघुनटना, ई-ररक्सा आवागमन अबरोध , ट्राशफक समस्या तथा गनुासो भए तत्काि ट्राशफक प्रहरी 

कायानिय र नगरपाशिका कायानियिाई जानकारी शदनपुनेछ ।  

 

१७. यात्रु सुरक्षाः 

 यात्र ुसरुक्षाका िाशग प्रत्येक ई-ररक्सामा शनम्नानसुारको शनयमहरु पािना गनुन/गराउन ुपनेछ ।  

(क) ई-ररक्साहरुको दाशहने तफन बाट यात्र ुचढ्ने र झने गनन नशमलने बनाउनपुने ।  

(ख) स्थान अनसुारको भाडादर उलिेख गरी ई-ररक्सामा दशेखनेगरी टाुँस्नपुछन । 

(ग) साउण्ड शसस्टम चिाउदाुँ यात्र ुतथा वातावरणमा प्रभाव नपाने गरी चिाउन ुपने । 

(घ) यात्राका बखत यात्रहुरुिे जथाभावी फोहोर नफालने व्यवस्था शमिाउन ुपने ।  

 

पररच्छेद १० 

ऄनुगमन तथा शवशवध व्यवस्था 

१८. ऄनुगमनः  

ट्राशफक प्रहरी र नगरपाशिकािे उलिेशखत कायनशवशध बमोशजम ई-ररक्सा सञ्चािन भए/नभएको अनगुमन गनन 

सक्नेछ ।  
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१९. शवशवधः 

यसकायनशवशधमा उलिेख नभएका शवषयहरु ई-ररक्सा तथा यातायात व्यवस्था ऐन र शनयमाविी साथै अन्य 

प्रचशित काननु बमोशजम ह नेछन ्। यो कायनशवशध समसामयीक संसोधन गनन सशकनेछ । 

 

 

ऄनुसूची -१ 

दफा ५ संग सभबशन्धत 

इ-ररक्सा दताय गनयको िाशग शनवेदनको ढााँचा 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतज्य ू, 

शिवसताक्षी नगरपाशिका, नगरकायनपाशिकाको कायानिय, ब्याङडाडा, झापा । 

शवषय - ई-ररक्सा दतान गररपाउुँ। 

उपरोक्त सम्बन्धमा मरेो / हाम्रो नाममा रहकेो शनम्नानसुारको ई-ररक्सा तहाुँ नगरपाशिका के्षत्र शभत्र संचािन गनन 

दहेायका शवववरण संिग्न राशख रु. .................... को राजश्व दाशखिा गरेको भौचर यसै साथ संिग्न राशख 

अनरुोध गदनछु । 

तपशसि 

१. ई-ररक्साधनीको नामाः 

२. ई-ररक्सा नम्बराः 

३. चेशसज नम्बराः 

संिगन कागजात 

क) ई-ररक्सा दतान प्रमाण पत्रको प्रशतशिशप । 

ख) सक्कि भन्सार प्रज्ञापन पत्र / भन्सार महििु शतरेको रशसद प्रशतशिशप ।  

ग) फमन वा कम्पनीमा दतान भएको भए प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप । 

घ) आयकर दतानको कागजात / करचकु्ता प्रमाणपत्रको प्रशतशिशप । 

ङ) ई-ररक्सा चेकजाुँच कागजात शवमाको कागजात तथा शविीय संस्थाबाट ऋण िगानी भ ैदतान ह नेहरुको 

हकमा शविीय संस्थाहरुको दतान प्रमाणपत्र आयकर करचकु्ता र व्यशक्त भए नागररकताको प्रशतशिशप । 

शनवदेकको नाम :  

दस्तखत : 

शमशत : 
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ऄनुसूची २ 

(दफा ५ को ईपदफा २ साँग सभबशन्धत) 

दताय प्रमाण पत्रको ढााँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इ-ररक्साको शवस्तृत शववरणः    नवीकरण को शववरणः 

क्र.सं.  शववरण 

१ कम्पनीको नाम  

२ ई-ररक्सा मोडि  

३ बनेको साि  

४ ब्याट्री संख्या  

५ च्याशसज नं.  

६ वाट/शकिोवाट  

७ ई-ररक्साको रंग  

८ 
चािक सशहत शसट 

क्षमता 

 

९ ईन्धन  

१० भन्सार शनस्सा  

११ चिाउने ईिाका  

१२ प्रयोजन  

 

सवारी दतान नं.: 

सवारी धनीको नामाः 

ठेगानााः 

सवारी धनीको   दतान गने अशधकारीको  

हस्ताक्षर  हस्ताक्षर  

 

 

 

कमि गाईाँपाशिका 

गाईाँकाययपाशिकाको कायायिय 

तोपगाछी, झापा 
 

रुट पशमयट इजाजत पत्र 

 

 

शिवसताक्षी नगरपाशिका 

नगरकाययपाशिकाको कायायिय 

ब्याङ्डाडा, झापा 
 

इ-ररक्सा दताय प्रमाण-पत्र 

 

वहाि अवशध 
अशधकारीको 

दस्तखत र शमशत 
कै. 
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ऄनुसूची ०३ 

(दफा ५ को ईपदफा २ साँग सभबशन्धत) 

इ-ररक्सा दताय शकताब 

 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका  

नगर काययपाशिकाको कायायिय 

प्रदिे नं. ०१, नेपाि 

ब्याङडाडा, झापा 

ई-ररक्सा दतान नं.: 

दतान शमशताः 

 

इ-ररक्साको दताय िगत(शवववरण) 

ई-ररक्सा धनीको फोटो 

  

 

 

  

ई-ररक्साको शववरण 
ई-ररक्सा दतान गराउने 

शनस्साको शववरण 

ई-ररक्सा 

धनीको शववरण 

ई-

ररक्सा 

धनीको 

दस्तखत 

ई-ररक्सा नामसारी 

ई-ररक्सा दतान प्रमाण-

पत्रको नवीकरण शमशत 

दस्तुर बुझाएको रशसद 

नं. र शमशत/नवीकरण 

शमशत 

चढाउने वा िाखा 

प्रमखुको 

दस्तखत/म्याद पगु्ने 

शमशत 

ई-ररक्सा दतान नामसारी वा 

नशवकरण प्रमाशणत गने 

अशधकृतको दस्तखत 

कै. 
शबिी गनेको 

दस्तखत 

खररद गनेको दस्तखत 
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ई-ररक्सा दतान नं.: 

ई-ररक्सा दतान शमशताः 

ई-ररक्सा शनमानण 

भएको सािाः 

बनाउने कम्पनीको 

नामाः 

ब्याट्री संख्यााः 

व्याट्रीको क्षमतााः 

मोटरको क्षमतााः 

शसट संख्या चािक 

सशहताः 

ई-ररक्सा रङाः 

प्रयोजनाः 

चिाउने ईिाकााः 

भन्सार शतरेको शनस्सा 

भन्सार कायानियको 

नामाः 

प्रज्ञानपत्र नं.: 

रशसद नं.: 

शमशताः 

अन्याः 

नामाः 

ठेगानााः 

ना.प्र.प. नं.: 

जारी शजलिााः 

शमशताः 

बुबा/पशतको 

नामाः 

हजरुबुबाको 

नामाः 

        

खररद भई आएको 

माशनस वा कम्पनीको 

शववरण 

शबिेताको नामाः 

शबिी वा खररद 

भएको शमशताः 

प्रमाशणत गने व्यशक्त 

वा शनकायाः 
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ऄनुसूची-०४ 

(दफा५ को ईपदफा ०३(क)साँग सभबशन्धत) 

दताय प्रमाणपत्र नवीकरण गराईन शदइने दरखास्त 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगरकायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

मरेो/हाम्रो नाममा दतान भएको शनम्न शववरण भएको ई-ररक्साको दतान प्रमाणपत्रकोनवीकरणको िाशग िाग्ने दस्तरु 

रअन्य आवश्यक शनस्सा यसै साथ संिग्न गरी दरखास्तशदइएको व्यहोरा अनरुोध छ ।। 

४. ई-ररक्सा दतान नं. 

५. ई-ररक्साको शकशसम: 

६. ई-ररक्सा धनीको नाम थर: 

७. ई-ररक्सा नवीकरण म्याद समाप्त भएको शमशत: 

८. ई-ररक्सा दतान प्रमाणपत्र नवीकरण गनुन पने अवशध: 

९. ई-ररक्साको िाशग रुट इजाजतपत्राः 

(क) ईजाजत पाएको क्षेत्राः 

(ख) ईजाजतपत्र पाएको अवशधाः 

(ग) इजाजतपत्र शिएको शमशताः 

दरखास्तवािाको : 

दस्तखत: 

नाम थर : 

ठेगाना : 

शमशत : 

 

कायायिय प्रयोजनको िाशग 

नवीकरण गरेको शमशताः 

नवीकरण गरेको अवशधाः 

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

िाखा प्रमखुको हस्ताक्षराः                                नवीकरण गने अशधकारी  
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ऄनुसूचीः०५ 

(दफा ०५ को ईपदफा (५) साँग सभबशन्धत) 

दतायको प्रमाणपत्र खारेजीको िाशग शदआने दरखास्त 

श्री प्रमखू प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगर कायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

मरेो/हाम्रो नाममा यस कायानियमा दतान भएको शनम्न अनसुारको ई-ररक्सा शबशग्रई/नाशसइ भशवष्यमा चिाउन नसक्ने 

भएकोिे दतान प्रमाणपत्र संिग्न राखी दरखास्त शदएकोछु/छौं । व्यहोरा बझुी दतान प्रमाणपत्र खारेज ग ररशदनहु न 

अनरुोध छ । 

१. ई-ररक्सा धनीको नाम थराः 

२. ठेगानााः 

३. ई-ररक्सा दतान नं.: 

४. ई-ररक्साको शकशसमाः 

५. ई-ररक्सा दतान खारेज गनुनपनानको कारणाः 

६. हराएको/नाशसएको/आशदको व्यहोरा/प्रमाण वा शसफाररस पत्राः 

७. ई-ररक्सा दतान प्रमाणपत्राः 

८. रुट इजाजतपत्राः 

९. अन्य प्रमाणाः 

दरखास्तवािाको 

दस्तखताः 

नाम थराः 

ठेगानााः 

शमशताः 

 

कायायिय प्रयोजन 

ई ररक्साको जाुँच गरी दतान खारेज गनुन पने कारण खोशिएको प्रशतवदेनाः 

 

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

ई-ररक्सा जाुँच गने प्राशवशधकको सही  िाखा प्रमखुको दस्तखत    

 

 

नोटाः हराएको वा नाशसएको व्यहोरा भएको शनवदेन परेमा कुनै कायानिय वा शनकायबाट कुनै कारवाही वा अन्य 

प्रयोजनका िाशग नशखशचएको र सो व्यहोरा झटु्टो भएमा काननू बमोशजम सह ुँिा/बझुाउुँिा भनी काबशुियत समते 

गराउन ुपनेछ । 

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

सवारी दतान खारेज गनन शनणनय गने 

अशधकारीको दस्तखत 
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ऄनुसूची:०६ 

(दफा ६ को ईपदफा (१) साँगसभबशन्धत) 

इ-ररक्साको सरुवा दताय गनय शदआने दरखास्त 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगर कायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

मरेो/हाम्रो नाममा ......................................................मा दतानरहकेो ई-ररक्सा उक्त कायानियबाट शदइएको 

सरुवा दतान सहमशत पत्र साथ सरुवा दतान गनन िाग्नेदस्तरु र चाशहने अन्य शनस्सा प्रमाण साथ राखी पेि गरेका छु /छौं 

। ई-ररक्सा जाुँच गरीमरेो/हाम्रो नाममा ई-ररक्साको सरुवा दतान गरी दतान प्रमाणपत्र उपिब्ध गराईशदनहु न अनरुोध छ । 

 

(१) ई-ररक्सा दतान नं.: 

(२) ई-ररक्सा दतान शमशताः 

(३) ई-ररक्सा शनमानण भएको सािाः 

(४) बनाउने कम्पनीको नामाः 

(५) ब्याट्री संख्यााः 

(६) व्याट्रीको क्षमतााः 

(७) मोटरको क्षमतााः 

(८) शसट संख्या चािक सशहताः 

(९) बडीको रङाः 

(१०) प्रयोजनाः 

(११) चिाउने ईिाकााः 

दरखास्तवािाकोाः 

दस्तखताः 

नाम थराः 

ठेगानााः 

 

कायायिय प्रयोजनका िाशग 

ई-ररक्सा शनरीक्षणको पणून व्यहोरााः 

 

प्रदान गररएको दतान न.ं 

दतान शमशताः 

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

ई-ररक्सा जाच्ने प्राशवशधकको दस्तखत िाखा प्रमखुको दस्तखत दतान गनेको अशधकारीकोदस्तखत 

ऄनुसूचीः०७ 
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(दफा ०७ को ईपदफा (०१) साँग सभबशन्धत) 

रुट आजाजतपत्रको िाशग शदआने दरखास्त 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगरकायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

शनम्न शववरण भएको ई-ररक्सािाई यस शिवसताक्षी  नगरपाशिकाशभत्र सञ्चािनको इजाजतपत्र पाउनका 

िाशगिाग्ने दस्तरु र आवश्यक प्रमाणपत्र समते राखी दरखास्त शदएकोछु /छौं । शनयमानसुार ईजाजत पत्र उपिब्ध 

गराईशदनहु न अनरुोध छ । 

१. ई-ररक्सा दतान नं.: 

२. ई-ररक्साको शकशसमाः 

३. ई-ररक्सा धनीको नाम थराः 

४.  रुट इजाजतपत्र शिने क्षेत्राः 

५. रुट इजाजतपत्र शिन ुपने कारण(सञ्चािनको प्रयोजन): 

६. रुट इजाजतपत्र माग गरेको अवशध ....................दशेख............................सम्म । 

७.  दस्तरु रकमाः 

दरखास्तवािाको 

दस्तखताः 

नाम थराः 

वतनाः 

शमशताः 
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ऄनुसूची-०८ 

(दफा ०७ को ईपदफा (०२) साँग सभबशन्धत) 

रुट आजाजतप्रमाण-पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

रुट इजाजत नवीकरणको शववरणः 

ईजाजत पाएको क्षेत्र 
वहाि अवशध ईजाजत नवीकरण गने 

अशधकारीको दस्तखत र शमशत 
कै. 

दशेख सम्म 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शिवसताक्षी नगरपाशिका 

नगरकाययपाशिकाको कायायिय 

ब्याङडाडा, झापा 

इ-ररक्सा रुट इजाजतप्रमाण-पत्र 

 

ईजाजत पत्र नं.: 

शमशताः 

ई-ररक्सा धनीको नाम थराः 

ठेगानााः 

ई-ररक्सा दतान नं.  

दतान शमशताः 

ईजाजत पत्र शदने अशधकारीको दस्तखताः  
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ऄनुसूची०९ 

(दफा८ को ईपदफा (१) साँगसभबशन्धत) 

इ-ररक्साको नामसारी गराईन शदआने दरखास्त 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगर कायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

शिशखतम मरेो/हाम्रो नाममा दतान भई मरेो/हाम्रो हक भोगमा रहकेो. चेशससनं. .................. दतान नं............. को ई-

ररक्सािाई मैंिे /हामीिे शनम्नशिशखत नाम थर ठेगाना भएको व्यशक्त /व्यशक्तहरु फमन/कम्पनी/संस्थािाईशकनाराका 

साक्षीको रोहवरमा रु ............................अक्षरुपी........................मा शििाम /शबिी/उपहार/वकसगरी शदएको 

ह नािे उक्त ई-ररक्सा शनज/शनजहरुको नाममा नामसारी गरर शदन ुह न अनरुोधगदनछु/गछौं ।  

माशथको व्यहोरा फरक परी शबिी/शििाम/उपहार/वकस गरेको भएमा काननूबमोशजम सह िा बझुाउुँिा । 

 

शििाम/शबक्री/ईपहार/वकस गररशदनेको  

दस्तखताः 

नाम थराः 

वषनाः 

ठेगानााः 

शजलिााः             न.पा./गा.पा.  वडा नं.   टोिाः   फोन नं.  

बाब ु/पशतको नामाः       बाजकेो नामाः  

         औठंाको छाप 

 

 

 

 

 

साक्षीाः 

१. 

२. 

 

उपयुनक्त बमोशजमको ई-ररक्सा साधन माशथ उलिेशखत व्यशक्त /व्यशक्तहरु/फमन/कम्पनी/ संस्थाबाट मिेै /हामीिे 

खररद/शििाम/परुस्कार/उपहार/वकसहकभोग कायम गरी शिएको हो।यसमा कुनै फरक पने छैन । फरक पारी 

िेनदने गरेको ठहरी यो नामसारी बदर भएमा काननूबमोशजम दण्ड सजाय गरेमा सहन बझुाउन तयार छु/छौं । 

          

शििाम/शबक्री/ईपहार/वकस पाईनेकोः 

दस्तखताः 

नाम थराः 

 

    दायाुँ   

 

   बायाुँ 
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वषनाः 

ठेगानााः 

शजलिााः             न.पा./गा.पा.  वडा नं.   टोिाः   फोन नं.  

बाब ु/पशतको नामाः       बाजकेो नामाः  

          

         औठंाको छाप 

 

 

 

 

िेखकाः 

पेि भएका कागजपत्रहरु 

१. शिने शदने दबैुका नागररकता 

(क) शदनेको शजलिााः             नागररकता नं.: 

(ख) शिनेको शजलिााः      नागररकता नं.: 

२. ई-ररक्सािे आयकर शतरेको प्रमाण 

(क) ई-ररक्सा आयकर बझुाएको कायानिय 

(ख) शमशताः 

(ग) अवशधाः 

(घ) रशसद वा भौचर न.ं: 

३. रुट इजाजत शिएको प्रमाणपत्र 

(क) शदने कायानियाः 

(ख) पाएको क्षेत्राः 

(ग) पाएको शमशताः 

(घ) अवशधाः 

४. संस्था/फमन/कम्पनीको नाममा िेनदने भएको भए सम्बशन्धतको पत्राः 

(क) पत्र संख्या...................  च. नं.................. शमशत.......................... 

५. वारेसनामा वा प्रशतशनशध तोशक आएको भए सोको पत्र , प्रमाण तथा नगाररकताको वापररचयपत्रको प्रमाशणत 

प्रशतशिशप 

६. नामसारीको िाशग बझुाएको दस्तरुको रशसद नं.......................     शमशत........................................ 

७.ई-ररक्सा जाुँचपास प्रमाणपत्र 

 

इशत सम्बत २०..........साि...........मशहना ...... गते रोज ........ िभुम ्

 

 

 

 

 

    दायाुँ   

 

    बायाुँ   
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कायायिय प्रयोजनका िाशग 

ई-ररक्सा जाुँच प्रशतवदेनको व्यहोरााः 

 

 

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

ई-ररक्सा जाुँच्ने प्राशवशधकको दस्तखत 

उपयुनक्त बमोशजम िेनदनेको मञ्जरुी गरी मरेो रोहवरमा दस्तखतसनाखत गरेको र उलिेशखतकागजपत्रहरु समते पेि 

गरी सकेको ह ुँदा नामसारी गरशदन पेि गरेको छु । 

िाखा प्रमखुको 

दस्तखताः 

नाम थराः 

शमशताः 

नामसारी सदर गरी प्रमाशणत गररशदने अशधकारीको 

दस्तखताः 

नाम थराः 

शमशताः 

 

द्रष्टव्यः उपयुनक्त बमोशजमको नामसारी दरखास्त फाराम नेपािी कागजमा ह नपुनेछ । 
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ऄनुसूचीः१० 

(दफा १० को ईपदफा (१) साँगसभबशन्धत) 

इ-ररक्सा धनीको मृत्यु भएमा इ-ररक्साको नामसारी गनय शदआने दरखास्त 

 

श्री प्रमखू प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगर कायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

शवषयाःई-ररक्साको नामसारी । 

मरेो/हाम्रो हक भोगमा रहकेो चेशसस नं. ................दताननं...................को ई-ररक्साको धनी 

श्री......................................को मतृ्य ुभएकोिे स्थानीय पशञ्जकाशधकारीकायानियको मतृ्य ुदतान प्रमाणपत्र , 

च.नं..................शमशत........................को............................................कायानियको नाता प्रमाशणत पत्र 

एव ंनशजकको हकवािा भन्ने व्यहोराको पत्र साथई-ररक्सा कर प्रमाणपत्र , नागररकता प्रमाणपत्र , रुट इजाजतपत्र , 

संस्था/फमन/कम्पनी भए पत्रकोच.नं. .................शमशत.....................वा प्रशतशनशधत्व पत्र संिग्न राखी तोशकएको 

दस्तरु सशहतनामसारी गररशदन ह न अनरुोध गदनछु/छौं । माशथको व्यहोरा फरक परेमा काननू 

बमोशजमसह िा/बझुाउुँिा । 

१. मतृकको मतृ्य ुदतान प्रमाणपत्र 

२. नाता प्रमाशणतपत्र 

३. ई-ररक्सा दतान प्रमाण पत्र 

४. जाुँचपास प्रमाण पत्र 

५. रुट इजाजतपत्र 

६. अन्य प्रमाणहरु  
 

माशथ िेशखएको ई-ररक्सा हाम्रो हकभोगको भएकोिे कुनै फरक पने छैन । फरकपाररएको वा बाहके ठहररएमा 

नामसारी बदर भएमा काननू बमोशजम सह ुँिा/बझुाउुँिा। 

 

औठाको छाप        हकवािाको 

सहीाः 

नाम थराः 

वषनाः 

ठेगानााः 

 

ई-ररक्सा जाुँचको शवस्ततृ प्रशतवदेन साराः 

माशथ उलिेशखत प्रमाणहरुको साथै दस्तखत सनाखतकोआधारमा नामसारी गररशदन पेि गरेको छु। 

 

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

ई-ररक्सा जाुँच्ने प्राशवशधकको दस्तखत  फाुँ टवािाको दस्तखत   नामसारी सदर गनेको दस्तखत 

 

    बायाुँ   

 

    दायाुँ   
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ऄनुसूचीः११ 

(दफा११ को ईपदफा (१) साँगसभबशन्धत) 

जााँचपास गराईनका िाशग शदआने दरखास्त 

श्री प्रमखू प्रिासकीय अशधकृत ज्यू, 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका, नगर कायनपाशिकाको कायानिय, 

ब्याङडाडा, झापा । 

 

शनम्न शववरण भएको ई-ररक्साको जाुँचपास प्रमाण पत्र पाउनका िाशग िाग्ने दस्तरु र अन्यआवश्यक 

कागजपत्रसशहत दरखास्त शदएको छु। ई-ररक्साको जाुँच गरी शनयमानसुार जाुँचपासप्रमाण पत्र उपिब्ध गराईशदनहु न 

अनरुोध छ । 

(१) ई-ररक्सा धनीको नाम, थर र ठेगानााः 

(२) ई-ररक्सा व्यवस्थापकको नाम र ठेगानााः 
(३) ई-ररक्सा दतान न.ं र शमशताः 

(४) ई-ररक्साको शकशसमाः 
(५) पशहिे बाटो इजाजत पत्र शिएको भए सो को शववरणाः 

(क) ई-ररक्सािे पाएको बाटो इजाजत पत्र नं. र वहाि अवशधाः............../.................................... 
(ख) बाटो इजाजत पाएको क्षेत्राः 
(ग) बाटो इजाजत शदने कायानियाः 

(६) पशहिे जाुँचपास प्रमाण पत्र शिएको भए सो को शववरणाः 
(७) जाुँचपास प्रमाण पत्र शिने अवशधाः शमशत ....................... दशेख .......................................सम्म 

(८) दस्तरु – 

दरखास्तवािाको 

सहीाः 

नाम थराः 

ठेगानााः 

शमशताः 
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ऄनुसूचीः१२ 

(दफा११ को ईपदफा (३) साँगसभबशन्धत) 

इ-ररक्सा जााँच गदाय प्राशवशधकिे भनुय पनन शववरण फारामतथा सो को प्रमाशणकरण 

 

१. ई-ररक्सा सम्बन्धी शववरण 

(क) ई-ररक्सा दतान नं.: 

(ख) ई-ररक्सा दतान शमशताः 

(ग) ई-ररक्सा धनीको नाम थर वतनाः 

(घ) ई-ररक्साको शकशसमाः 

(ङ) ई-ररक्साको मोडेि र बनाउने कम्पनीको नाम 

(अ) मोडेिाः 

(आ) बनाउने कम्पनीाः 

(च) ई-ररक्सा बनेको सािाः 

(छ) मोटरको शववरणाः 

(ज) ई-ररक्साको च्याशसस नं.: 

(झ) ब्याट्री संख्यााः 

(ञ) व्याट्री  र मोटरको क्षमतााः 

(ट) ई-ररक्साको रङाः 

(क) बडीको रङाः 

(ख) शसट संख्यााः 

(ठ) प्रयोजनाः 

(ड) अन्याः 

२. ई-ररक्सा दतान प्रमाणपत्रमा उलिेशखत शववरण ठीक भए नभएकोाः 

३. ई-ररक्साको बडीको रङ र अवस्था ठीक भए नभएको? 

४. झ्याि, शसट र शससाको अवस्था ठीक भए नभएको? 

५. ई-ररक्साको हडेिाईट, व्याक िाइट, साइड िाईट आशदको अवस्था ठीक भए नभएको?  
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६. ई-ररक्साको मोटर, कन्ट्रोिर, व्याट्री,ईशञ्जनको अवस्थााः 

७. ई-ररक्साको ह्यान्डि, ब्रेकको अवस्थााः 

८. ई-ररक्साको नम्बर प्िेटको अवस्थााः 

(क) तोशकएको साइजमा भए नभएकोाः 

(ख) तोशकएको रङ भए नभएकोाः 

(ग) उपयकु्त ठाउुँमा सबैिे दखे्ने बझु्ने गरी दबैु तफन राख ेनराखकेोाः 

९. ई-ररक्साको शनयशमत रुपमा सशभनशस गराए/नगराएकोाः 

१०. ई-ररक्साको टायर र शव्हिको अवस्थााः 

११. समशिगत मलूयांकनाः 

१२. जाुँचपास प्रमाण शदन योग्य भए नभएकोाः 

१३. जाुँचपास प्रमाणपत्र शदन ुपने अवशधाः 

१४. अन्याः 

ई-ररक्सा जाुँचपास शदन योग्य दशेखएमााः 

शसफाररस गने प्राशवशधकको      प्रमाशणतगररशदने अशधकारीको  

सहीाः        सहीाः 

नाम थराः        नाम थराः 

शमशताः         शमशताः 
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ऄनुसूचीः१३ 

(दफा११ को ईपदफा (४) साँगसभबशन्धत) 

जााँचपास प्रमाण-पत्र 

 

शिवसताक्षी  नगरपाशिका 

नगर काययपाशिकाको कायायिय 

१ नं. प्रदिे, नेपाि 

ब्याङडाडा, झापा 

ि.सं.           शमशताः 

(क) ई-ररक्सा दतान नं.: 

(ख) ई-ररक्सा दतान शमशताः 

(ग) ई-ररक्सा धनीको नाम थर वतनाः 

(घ) ई-ररक्साको शकशसमाः 

(ङ) ई-ररक्साको मोडेि र बनाउने कम्पनीको नाम 

(अ) मोडेिाः 

(आ) बनाउने कम्पनीाः 

(च) ई-ररक्सा बनेको सािाः 

(छ) मोटरको शववरणाः 

(ज) ई-ररक्साको च्याशसस नं.: 

(झ) ब्याट्री संख्यााः 

(ञ) व्याट्री  र मोटरको क्षमतााः 

(ट) ई-ररक्साको रङाः 

(ठ) शसट संख्यााः 

(ड) प्रयोजनाः 

(ढ) अन्याः 

(ण) ई-ररक्सा जाुँच गरेको शमशताः 

(त) ई-ररक्सा जाुँचपासको वहाि अवशधाः 

(थ)  अन्य, सेवा सञ्चािनका ितनहरूाः 

 

ई-ररक्सा जाुँचपास गने प्राशवशधकको     जाुँचपास प्रमाशणत गने अशधकारीको  

सहीाः        सहीाः 

नाम थराः        नाम थराः 

शमशताः        शमशताः 

अज्ञािे 

               ऄमृत बहादुर राइ 

                                                                       प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत 


