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प्रदेश ई-रयक्सा तथा मातामात व्मिस्था ऐन, २०७६ को दपा १४ को उऩदपा (२) 
य प्रदेश  ई-रयक्सा तथा मातामात व्मिस्था ननमभािरी, २०७७ को ननमभ ४ रे 
ददएको अनधकाय प्रमोग गयी उरायफायी नगयऩानरका, प्रदेश नॊ. १ रे मस ऩानरका 
नबत्र तीनऩाङ्ग्र े(ई-रयक्सा) को दताय, निीकयण य ननमभन गनय मो कामयविधी फनाएको 
छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्१. मस कामयविधीको नाभ तीनऩाङ्ग्र े (ई-रयक्सा) 
सम्फन्धी कामयविधी, २०७९ यहेको छ। 

(२) मो कामयविधी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. कामयविधीको प्रमोग्मस कामयविधीको प्रमोग उरायफायी नगयऩानरकारे 
गनेछ। 

३. ऩरयबाषा्विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधीभा, 
(1) "ऐन" बन्नारे प्रदेश सिायी तथा मातामात व्मिस्था ऐन, 

२०७६ सम्झनऩुछय। 

(2) "ननमभािरी" बन्नारे प्रदेश सिायी तथा मातामात व्मिस्था 
ननमभािरी, २०७७ सम्झनऩुछय। 

(३) "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदेश नॊ. १ को सडक मातामात सॊग 
सम्फन्धीत भन्त्रारम सम्झनऩुछय । 

(४) "कामायरम" बन्नारे मातामात व्मिस्था/ सेिा कामायरम 
सम्झनऩुछय। 

(५) "ऩानरका" बन्नारे उरायफायी नगयऩानरका सम्झनऩुछय। 

(६) "प्रभखु" बन्नारे नगयऩानरकाको प्रभखु सम्झनऩुछय। 

(७) "प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत" बन्नारे उरायफायी 
नगयऩानरकाको प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत सम्झनऩुछय। 
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(८) "ई-रयक्सा" बन्नारे तीनऩाङ्ग्र े(नफजरुी/ब्माट्रीफाट चल्न)े ई-
रयक्साराई सम्झनऩुछय। 

 
४. कामयविधीको व्माखमा्कामयविधी कामायन्िमनको म्शरम्शराभा कुनै 

दिविधा बएभा सोको व्माखमा नगय कामयऩानरकारे गये फभोम्जभ 
हनुेछ । 

५. प्रािधान फाम्झएको हकभा् (१) कामयविधीभा उल्रेम्खत कुनै व्मिस्था 
ऐन एिभ ् ननमभािरीभा उल्रेम्खत व्मिस्थासॉग फाम्झएभा ऐन एिभ ्
ननमभािरीभा उल्रेख बए फभोम्जभ हनुेछ। 

(२) कामयविधीभा उल्रेम्खत व्मिस्थासॉग साविकभा बएका 
ऩयीऩत्रहरु फाम्झन गएभा मस कामयविधीको व्मिस्था नै रागू 
गनुय ऩनेछ। 

६. सॊशोधन य थऩघट गनय सवकने् भन्त्रारमको शैद्धाम्न्तक सहभनत नरई 
उरायफायी नगयऩानरकारे मस कामयविधीभा हेयपेय गनय सक्नेछ। 

७. कामयविधीको ऩारना गनुयऩने्मस कामयविधाभा बएको व्मिस्थाहरुको 
ऩारना सम्फन्धीत ऩऺरे गनुय ऩने हनु्छ । 

 
 

ऩरयच्छेद-२ 

दताय  तथा नाभसायी सम्फन्धी व्मिस्था 
८. ई-रयक्सा दताय्  

(१) नगयऩानरकाभा ई-रयक्सा दताय गयाउॉदा आिश्मक कागजात 
सॊरग्न याखी अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसूुची-
२ अनसुायको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) मातामात व्मिस्था/ सेिा कामायरमभा दताय बएका ई-रयक्सा 
मातामात व्मिस्था कामायरमरे ददएको ननमभािरीको 
अनसूुची–७ फभोम्जभको स्थानान्तयण-ऩत्र सवहत अनसूुची-१ 
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फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसूुची-२ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(३) प्रदेश नॊ. १ को अन्म कुनै ऩानरकाफाट मस ऩानरकाको 
सहभनतभा ई-रयक्सा दताय गनय ल्माउॉदा सम्फम्न्धत धनीरे 
उक्त ऩानरकाफाट सरुिा सहभनत नरएको ३५ ददननबत्रभा 
अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनूसूची-२ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (५) फभोम्जभ दताय बएको ई-रयक्साको धनीराई 
ऩानरकारे अनसुमु्च-३ फभोम्जभ कोड, अऺय य अङ्क सवहत 
नम्फय प्रेट सॊकेत ददइनछे य ई-रयक्सा धननरे त्मस्तो 
नम्फय प्रेट, सॊकेत सम्फन्धीत ई-रयक्साभा प्रष्ट रुऩभा देम्खन े
गयी तत्कार याख्नऩुनेछ । 

(५) कामयविनधको दपा (१), (२) य (३) फभोम्जभको दयखास्त 
ऩनय आएभा त्मस्तो दयखास्त सम्फन्धभा आिश्मक जाॉचफझु 
गयी ऐन, ननमभािरी तथा मस कामयविधीको अनधनभा यही 
ई-रयक्सा दताय गयी दयखास्तिाराराई अनसूुची-४ 
फभोम्जभको दताय वकताफभा दताय गयी अनसुमु्च-५ फभोम्जभको 
दतायको प्रभाण-ऩत्र ददन ुऩनेछ। 

(६) दतायको प्रभाण-ऩत्र ददइएको नभनतरे त्मस्तो प्रभाण ऩत्रको 
अिधी एक िषय सम्भ फहार यहने छ । 

 
९. ई-रयक्साको सरुिा सहभनत् (१) मस ऩानरकाभा दताय बएको ई-

रयक्सा अन्म ऩानरकाभा सरुिा सहभनत नरइ जानको रागी 
अनसुमु्च-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसुमु्च-६ फभोम्जभको 
ढाॉचाभा सरूिा सहभनत नरनको रागी दयखास्त ऩेश गनुय ऩने छ । 

(२) मस ऩानरकाफाट सरुिा सहभनत दददा त्मस्तो ई-रयक्साफाट 
ऐन, ननमभािरी, कामयविधी तथा प्रम्चरत कानून फभोम्जभ 
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असरु गनुयऩने कय, आमकय, दस्तयु, शलु्क, जरयिाना 
रगामत अन्म फक्यौता असरु उऩय गनुयऩने यहेछ बन ेत्मस्तो 
फक्यौता असरु उऩय गयेय भात्र ई-रयक्साको सरुिा सहभनत 
ददन ुऩनेछ। 

 

१०. ऩरयितयन, हेयपेय तथा हेयपेय दताय सम्फन्धी व्मिस्था् (१)  ई-
रयक्साधनीरे ई-रयक्साको यङ्ग, स्िरुऩ, नम्फय आदद ऩरयितयन तथा 
हेयपेय गनय चाहेभा स्िीकृनतको रानग अनसूुची-७ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको दयखास्त ऩनय आएभा त्मस्तो ई-
रयक्साको सम्फन्धभा ऩानरकारे सम्फम्न्धत कभयचायीफाट 
आिश्मक जाॉचफझु गयाई त्मस्तो हेयपेय दताय तथा ऩरयितयन 
गनय अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु नरइ स्िीकृत ददन 
सक्नेछ । 

 

११. नरराभ दताय्  (१) नरराभ नफविफाट ई-रयक्सा दताय गयाउन चाहन े
व्मम्क्त, सॊघसॊस्थारे नरराभ नफवि गयी ई-रयक्सा प्राप्त गदायको 
अिस्थाका सम्ऩूणय कागजऩत्रहरुको प्रनतनरवऩ सॊरग्न गयी अनसूुची-१ 
फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसूुची-८ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त 
ददन ुऩनेछ। 

(२) ई-रयक्सा नरराभ नफविको सूचना प्रकाम्शत गदाय नै नरराभ 
नफविको सूचना प्रकाम्शत गने सयकायी कामायरम िा अन्म 
सॊघ सॊस्थारे ई-रयक्सा दताय गने िा ऩत्र ु(स््माि) भध्मे कुन 
प्रमोजनका रानग सूचना प्रकाम्शत गने हो सोको व्महोया 
सूचनाभा नै स्ऩष्ट उल्रेख गनुय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको दयखास्त ऩनय आएभा त्मस्तो 
दयखास्त सम्फन्धभा आिश्मक जाॉचफझु गयी ऐन, 
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ननमभािरी तथा मस कामयविधीको अनधनभा यही ई-रयक्सा 
दताय गयी दयखास्तिाराराई अनसूुची-४ फभोम्जभको दताय 
वकताफभा दताय गयी अनसुमु्च-५ फभोम्जभको दतायको प्रभाण-
ऩत्र ददन ुऩनेछ । 

 

१२. दतायको प्रभाण-ऩत्र निीकयण् (१) ई-रयक्सा दताय प्रभाण-ऩत्रभा 
रेम्खएको म्माद नाघेको ९० ददन नबत्र दतायको प्रभाण-ऩत्र निीकयण 
गयाउन अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत ऩानरकाभा अनसूुची-९ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) ई-रयक्साधनी िा ननजरे खटाएको व्मक्तीरे उऩदपा (१) 
फभोम्जभ दतायको प्रभाण-ऩत्र निीकयण गयाउनको रानग 
तोवकएको दस्तयु सॊरग्न याखी दतायको प्रभाणऩत्र सवहतको 
दयखास्त ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ निीकयणको रानग दतायको प्रभाण-
ऩत्र सवहतको दयखास्त ऩेश हनु आएभा ऩानरकारे त्मस्तो 
दतायको प्रभाण-ऩत्र अको एक िषयको रागी निीकयण गनुय 
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभको म्माद नाघे ऩनछ दतायको प्रभाण-
ऩत्र निीकयण गयाउन दयखास्त ददने ई-रयक्सा धनीफाट 
निीकयण दस्तयुको अनतरयक्त सो म्माद नाघेको एक िषय 
सम्भ एकसम प्रनतशत, दईु िषय सम्भ दइुसम प्रनतशत, नतन 
िषयसम्भ नतनसम प्रनतशत, चाय िषयसम्भ चायसम प्रनतशत य 
ऩाॉच िषयका रानग ऩाॉचसम प्रनतशत दस्तयु सभेत नरई त्मस्तो 
दतायको प्रभाण-ऩत्र नविकयण गनुय ऩनेछ । 

 

१३. ई-रयक्साको नाभसायी्(१)  कुनै व्मम्क्तको नाभभा दताय बएको ई-
रयक्सा अन्म व्मम्क्तको नाभभा नाभसायी गयाउन चाहेभा सम्फम्न्धत 
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ई-रयक्साधनीरे ऩानरकाभा ऐनको दपा ३७ को उऩदपा (१) 
फभोम्जभको कागजात तथा अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत 
अनसूुची-१० फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) ई-रयक्साको नाभसायी गदाय खरयदकताय य नफविकताय दिैु 
ऩानरकाभा उऩम्स्थत हनु ु ऩनेछ य मसयी नाभसायी गनय 
आउॉदा ई-रयक्सा खरयद तथा नफविकतायरे नागरयकताको 
सक्कर य अनबरेख प्रमोजनको रानग प्रनतनरवऩ साथै ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

(३) नािारकको नाभभा नाभसायी गनुय ऩयेभा नािारकको जन्भ 
दताय प्रभाणऩत्र, सॊयऺक िा भाथिय बएको िडाको 
नसपारयस, सॊयऺक िा भाथियको नागरयकताको प्रभाणऩत्र 
तथा दिैुको ऩासऩोटय साइजको दईु/दईु प्रनत पोटो सभेत 
नरई उऩम्स्थत हनु ुऩनेछ। 

(४) नाभसायी गदाय ई-रयक्सा ऩानरकाभा अननिामयरुऩभा ल्माउन ु
ऩनेछ। 

(५) ई-रयक्सा जनु ऩानरकाभा दताय यहेको छ सोही ऩानरकाभा 
भात्र नाभसायी गनुय ऩनेछ। 

(६) ई-रयक्सा आमातकताय, कम् ऩनी िा नडरयरे ई-रयक्सा नफवि 
गयी नफर काटेको नभनतरे साठी ददननबत्र सम्फम्न्धत 
खरयदकतायको नाभभा नाभसायी गरयसक्न ु ऩनेछ य त्मस्तो 
म्माद नाघी नाभसायी गनय आएभा ऐनको दपा १५८ को 
उऩदपा (३) फभोम्जभ जरयिाना असरु गयेय भात्र नाभसायी 
गरयददन ुऩनेछ। 

(७) ई-रयक्सा नाभसायी गनय चाहने व्मम्क्त नफयाभी बई अशक्त 
बएभा सम्फम्न्धत अस्ऩतारको नसपारयस य उभेयका कायणरे 
अशक्त बएभा सम्फम्न्धत िडाको नसपारयस य कायागाय िा 
वहयासतभा यहेको बए सम्फम्न्धत कामायरमको नसपारयसभा 
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ऩानरकारे प्रचनरत कानून फभोम्जभ जायी बएको अनधकृत 
िायेसनाभा ऩेश गयेभा त्मस्तो अनधकृत िायेसनाभाको 
आधायभा आिश्मक जाॉचिझु गयी नाभसायी गरयददन ुऩनेछ। 

(८) ई-रयक्सा नाफारकको नाभभा दताय िा नािारकको नाभफाट 
अरु कसैका नाभभा नाभसायी गनुय ऩयेभा ऐन, ननमभािरी 
तथा मस कामयविधीभा बएको व्मिस्थाको अनतरयक्त प्रचनरत 
कानूनी व्मिस्थाको अधीनभा यही सॊयऺक िा भाथियको 
योहियभा ननजको सनाखत सभेत गयाई नाभसायी गरयददन ु
ऩनेछ। 

(९) ई-रयक्साधनी देश फावहय िा नबत्र फसोफास गयी सम्फम्न्धत 
ऩानरकाभा उऩम्स्थत हनु नसकेको अिस्थाभा प्रचनरत कानून 
फभोम्जभ जायी बएको अनधकृत िायेसनाभा ऩेश गयेभा त्मस्तो 
अनधकृत िायेसनाभाको आधायभा आिश्मक जाॉचिझु गयी ई-
रयक्साको नफवि िा नाभसायी गनय सवकनेछ। 

(१०)   ई-रयक्सा नफवि गने धनीरे नाभसायीका फखत उऩम्स्थत हनु 
नसक्ने बए नाभसायी हनु े नभनतबन्दा अगानड ई-रयक्साधनी 
ऩानरकाभा उऩम्स्थत बई सम्फम्न्धत से्रस्ता तथा नाभसायी 
पायभभा ल्माप्चे सहीछाऩ सवहत सनाखत गनय ऩानरकाभा 
ननिेदन ददएभा त्मस ् ननिेदन भनानसि देखेभा सम्फम्न्धत 
पाॉटका अनधकृतरे ननजको सक्कर नागरयकता सवहत 
कागजात हेयी सो व्महोया प्रभाम्णत गयी सोही सनाखतको 
आधायभा सनाखत बएको नभनतरे ऩैंतीस ददन नबत्र नाभसायी 
गरयददन ुऩनेछ। 

(११)   उऩदपा (१) फभोम्जभ ई-रयक्सा नाभसायीका रानग दयखास्त 
ऩनय आएभा त्मस्तो दयखास्तको सम्फन्धभा ऩानरकारे 
आिश्मक जाॉचफझु गयी दयखास्तिाराको भाग फभोम्जभ 
नाभसायी गनय उऩमकु्त देखेभा ऐन, ननमभािरी तथा मस 
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कामयविधीको अधीनभा यही ई-रयक्साको नाभसायी गरयददन ु
ऩनेछ । 

 

१४. ई-रयक्साधनीको भतृ्म ुबएभा ई-रयक्साको नाभसायी् (१) दताय बएको 
कुनै ई-रयक्साधनीको भतृ्म ु हनु गएभा य उक्त ई-रयक्साधनीको 
प्रचनरत कानून फभोम्जभको हकिारारे त्मस्तो ई-रयक्सा आफ्नो 
नाभभा नाभसायी गनय चाहेभा ऐनको दपा ३७ को उऩदपा (६) भा 
उल्रेख बए फभोम्जभको कागजात तथा अनसूुची-१ फभोम्जभको 
दस्तयु सवहत त्मस्तो ई-रयक्सा दताय बएको ऩानरकाभा अनसूुची-११ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) ई-रयक्साधनीको भतृ्म ु बई भतृकको नाभफाट हकिाराको 
नाभभा नाभसायी गदाय भतृ्म ु दताय प्रभाणऩत्र, नाता प्रभाम्णत 
बएको प्रभाणऩत्र साथै भतृकको सफैबन्दा नम्जकको 
हकिारा हो बने्न सम्फम्न्धत िडाको नसपारयस ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ दयखास्त ऩनय आएभा त्मस्तो 
दयखास्तको सम्फन्धभा ऩानरकारे आिश्मक जाॉचफझु गयी 
दयखास्तिाराको भाग फभोम्जभ ई-रयक्साको नाभसायी गनय 
उऩमकु्त देखेभा ऐन, ननमभािरी तथा मस कामयविधीको 
अधीनभा यही ई-रयक्साको नाभसायी गरयददन ुऩनेछ। 

१५. ई-रयक्सा नाभसायी नहनुे्  (१)  दपा १३ य १४ भा जनुसकैु 
कुया रेम्खएको बएता ऩनन कुनै व्मम्क्तको नाभभा दताय यहेको ई-
रयक्सा दघुयटना िा अन्म कायणफाट ऺानतरस्त बई त्मस्तो ई-
रयक्साको ई-भोटय य चेनसस दिैु नफनरई काभ नराग्ने अिस्थाभा 
यहेछ बने त्मसयी नफनरएको अिस्थाभा ई-रयक्सा नाभसायी हनुे छैन । 

(२) प्रचनरत कानून फभोम्जभ ई-रयक्सा नाभसायी योक्का बएको िा 
कुनै प्रभाणको स्िानभत्ि सम्फन्धी वििाद ऩयी हक िाहेक 
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छुट्याउन ु ऩने अिस्थाभा िा अन्म कायणफाट अदारतभा 
भदु्धा ऩयी नफचायानधन अिस्थाभा यहेछ बने त्मस्तो भदु्धाको 
अम्न्तभ वकयाना नरागेसम्भ त्मस्तो ई-रयक्साको नाभसायी 
हनुे छैन। 

१६. दताय प्रभाण-ऩत्रको ननरम्फन् (१)  देहामको कामय गयेको ऩाइएभा 
नगयऩानरकारे त्मस्तो ई-रयक्साको दतायको प्रभाण-ऩत्र छ भवहनाको 
रानग ननरम्फन गनय सक्नछे् 
(क) सभम-सभमभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 

प्रकाम्शत गयी तोकेको भाऩदण्ड विऩरयत ई-रयक्सा चराएभा 
िा 

(ख) नगयऩानरकारे तोकेको रुटबन्दा अन्म रुटभा ऩटक ऩटक 
चराएको ऩाइएभा िा 

(ग) ऐन, ननमभािरी य मस कामयविनधको उल्रॊघन गयेको 
ऩाइएभा। 

 

१७. दताय प्रभाण-ऩत्र खायेजी सम्फन्धी व्मिस्था् (१)  ऐनको दपा ४१ 
फभोम्जभ कुनै ई-रयक्साधनीरे त्मस्तो ई-रयक्साको दतायको प्रभाण-ऩत्र 
खायेज गयी रगतकट्टा गयाउन चाहेभा नगयऩानरकाभा अनसूुची-1२ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 

(२) कुनै ई-रयक्सा काभ नराग्न ेगयी नानसएभा, कानून फभोम्जभ 
अन्म ऩानरका रनगएभा, नबेवटने गयी हयाएभा िा ई-
रयक्साधनीरे आफ्नो स्ि-इच्छारे ई-रयक्साको रगत कट्टा 
गरयददन दपा (१) फभोम्जभ ननिेदन ददएभा रगतकट्टा गने 
त्मस्तो ई-रयक्साको सम्फम्न्धत अनधकायीको योहियभा ई-
भोटय य चेनसस ऩनु् प्रमोग हनु नसक्न ेगयी नष्ट गयेय भात्र 
दताय खायेजी गयी रगतकट्टा गरयददन ुऩनेछ। 
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(३) कुनै ई-रयक्सा काभ नराग्न े गयी िा नबेट्ने गयी हयाएभा 
सम्फम्न्धत प्रहयी कामायरमको सयजनभन भचुलु्का सवहतको 
नसपारयस, सम्फम्न्धत अनधकायीको स्थरगत प्रनतिेदन, ई-
रयक्सा धनीको नबेवटएको िा काभ नराग्ने गयी नानसएको 
हो बने्न स्िघोषणा ऩत्र य नफभा गयेको ननकामको ऩत्र, 
कानून फभोम्जभ नफदेश रनगएको ई-रयक्साको हकभा 
नफदेशभा रनगएको ऩषु्टी हनुे कागजात ऩेश गरयसकेऩनछ भात्र 
त्मस्तो ई-रयक्साको दताय खायेजी गयी रगतकट्टा गनुय ऩनेछ। 

(४) मस कामयविधीको दपा ९ को उऩदपा (३) फभोम्जभ सरुिा 
सहभनत बई गएको ई-रयक्साको रगतकट्टा गनुय ऩनेछ। 

(५) ई-रयक्साको रगतकटा गदाय त्मस्तो ई-रयक्साफाट ऐन, 
ननमभािरी, कामयविधी तथा प्रम्चरत कानून फभोम्जभ असरु 
गनुयऩने कय, आमकय, दस्तयु, शलु्क,जरयिाना रगामत अन्म 
फक्यौता असरु उऩय गनुयऩने यहेछ बन े त्मस्तो फक्यौता 
असरु गयेय भात्र ई-रयक्साको दताय खायेज गयी रगतकट्टा 
गनुय ऩनेछ। 

१८. दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ् (१)  ऐनको दपा ४३ भा उम्ल्रम्खत 
अिस्था ऩयी कुनै ई-रयक्साको दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ आिश्मक 
ऩयेभा सम्फम्न्धत ई-रयक्साधनीरे अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु 
सवहत अनसूुची-१३ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ु ऩनेछ तय 
हयाएको िा नानसएको हकभा बने ट्रावपक प्रहयी कामायरमको 
नसपारयस सॊरग्न गनुय ऩनेछ। 

(२) दपा (१) फभोम्जभ दयखास्त ऩनय आएभा त्मस्तो 
दयखास्तको सम्फन्धभा नगयऩानरकारे आिश्मक जाॉचिझु गयी 
दयखास्तिाराको भाग फभोम्जभ दताय प्रभाण-ऩत्रको प्रनतनरवऩ ददन ु
ऩनेछ। 
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ऩरयच्छेद-२ 

ई-रयक्सा व्मिस्थाऩन तथा जाॉचऩास 

१९. फाटो इजाजत-ऩत्र् (१)  मस कामयविधी फभोम्जभ दताय बएका ई-
रयक्सारे मस ऩानरकानबत्र सञ्चारन गने गयी फाटो इजाजत-ऩत्र नरन 
ई-रयक्साधनी िा व्मिस्थाऩकरे फाटो इजाजत-ऩत्रको रानग     
अनसूुची-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत कामायरमभा अनसूुची-१४ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ । 

(२) फाटो इजाऩत्र ऩत्र दददा नगयऩानरकारे कामभ गयेको 
रुटहरुभा रुट तोवक सोही फभोम्जभ ददइनेछ । त्मसयी रुट 
तोक्दा याविम याजभागयभा सॊचारन गने गयी तोवकने छैन तय 
याविम याजभागय िस गने गयी ई-रयक्सा सॊचारन गनय योक 
रागाइन ेछैन । 

(३) मस नगयऩानरकासॉग जोनडएको अन्म ऩानरकाको ऺेत्रनबत्र 
ऩने गयी फाटो इजाजत भाग गयेभा सम्फम्न्धत ऩानरकाको 
सहभनत-ऩत्रको आधायभा फाटो इजाजत-ऩत्र ददन सवकनछे। 

(४) उऩदपा (१) फभोम्जभ दयखास्त ऩनय आएभा नगयऩानरकारे 
आिश्मक जाॉचफझु गयी अनसूुची-१५ फभोम्जभको दताय 
वकताफभा दताय गयी अनसुचुी-१६ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
तोवकएको रुटभा सॊचारन गने फाटो इजाजत-ऩत्र ददनेछ। 

२०. ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र् (१)  मस नगयऩानरका नबत्र दताय 
बएका ई-रयक्सा अन्म ऩानरकाभा एक ऩटक गएय पवकय नको रानग 
ऩानरकारे तोकेको स्थानफाट ऩटके फाटो नरनको रागी अनसुमु्च-१ 
फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसुमु्च-१७ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त 
ददन ुऩनेछ। 

(२) प्रदेश नॊ. १ को अन्म ऩानरकभा दताय बएका ई-रयक्सा मस 
नगयऩानरकाभा आएय पकय न ुऩने बएभा ऩानरकारे तोकेको 
स्थानफाट ऩटके फाटो नरनको रागी अनसुमु्च-१ फभोम्जभको 
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दस्तयु सवहत अनसुमु्च-१८ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त 
ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभ दयखास्त ऩनय आएभा नगयऩानरकारे 
आिश्मक जाॉचफझु गयी अनसुमु्च-१९ फभोम्जभको ऩटके 
फाटो इजाजत-ऩत्र ददनछे। 

(४) ऩटके फाटो इजाजत-ऩत्र नसभाना जोनडएका कुनै एक 
ऩानरकाफाट नरन सवकन ेछ । 

२१. फाटो इजाजत-ऩत्रको ननरम्फन् (१) देहामको कामय गयेको 
ऩाइएभा नगयऩानरकारे त्मस्तो ई-रयक्साको फाटो इजाजत ऩत्र छ 
भवहनाको रानग ननरम्फन गनय सक्नेछ् 
(क) प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाम्शत गयी 

तोकेको भाऩदण्ड विऩरयत ई-रयक्सा चराएभा िा 
(ख) नगयऩानरकारे तोकेको रुटबन्दा अन्म रुट ऩटक ऩटक 

चराएको ऩाइएभा िा 
(ग) ऐन, ननमभािरी य मस कामयविनधको उल्रॊघन गयेको 

ऩाइएभा। 

२२.  फाटो इजाजत-ऩत्रको खायेजी् कामयविनधको दपा (१६) फभोम्जभ दताय 
प्रभाणऩत्र खायेज हुॉदा फाटो इजाजत ऩत्र स्ित् खायेज हनुेछ । 

२३. फाटो इजाजत-ऩत्रको नाभसायी्कामयविनधको दपा (१२) य (१३) 
फभोम्जभ दताय प्रभाणऩत्र नाभसायी हुॉदा फाटो इजाजत ऩत्र स्ित् 
नाभसायी हनुे छ । 

२४. फाटो इजाजत-ऩत्रको प्रनतनरऩी् (१) फाटो इजाजत ऩत्र हयाएभा, 
च्मानतएभा, झतु्रो बई नफमु्झने बएभा िा अन्म कुनै कायणफाट 
नानसएभा ई-रयक्सा धनी िा व्मिस्थाऩकरे फाटो इजाजत ऩत्रको 
प्रनतनरवऩको नरन अनसुमु्च-१ फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसुमु्च-२० 
फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको दयखास्त ऩनय आएभा नगयऩानरकारे 
आिश्मक जाॉचफझु गयी फाटो इजाजत-ऩत्रको प्रनतनरवऩ ददनेछ। 

२५. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र: (1) मस कामयविनध फभोम्जभ दताय बएको 
साियजननक ई-रयक्साको जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नरनको रानग अनसूुम्च-१ 
फभोम्जभको दस्तयु सवहत अनसूुम्च-२२ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त 
ददन ुऩनेछ ।जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नफना साियजननक इ-रयक्सा सञ्चारन 
गनय ऩाइने छैन । 

(२)  कम्ऩनी िा नडरयका नाभफाट नाभसायी गयी साियजननक ई-
रयक्सा सॊचारन गनय चाहने व्मम्क्त िा सॊघ/सस्थारे आफ्नो 
नाभभा ई-रयक्सा नाभसायी बएको नभनतरे सात ददन नबत्र 
जाॉचऩासको प्रभाणऩत्र नरई सक्न ुऩनेछ । 

(३)  ई-रयक्साको जाॉचऩास गदाय प्रचनरत कानून फभोम्जभ 
तोवकएको भाऩदण्ड य प्रविमा अिरम्िन गनुयऩने छ । 

(४)  उऩदपा (1) फभोम्जभ दयखास्त ऩनय आएभा नगयऩानरकारे 
सम्फम्न्धत प्राविनधक भापय त जाॉचऩास गनय रगाई जाॉचऩास 
विियण पायभ फभोम्जभको व्महोया दठक देम्खन आएभा 
अनसुमु्च-2२ फभोम्जभको जाॉचऩास वकतािभा दताय गयी 
अनसूुम्च-२३ फभोम्जभको ढाॉचाभा छ भवहना म्माद बएको  
जाॉचऩास प्रभाणऩत्र ददनऩुने छ । 

२६. जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ : (1) कुनै ई-रयक्साको सक्कर 
जाॉचऩास प्रभणऩत्र हयाएभा, च्मानतएभा, झतु्रो बै नफमु्झने बएभा िा 
अन्म कायणफाट नानसएभा सम्फम्न्धत सिायी धनी िा व्मिस्थाऩकरे 
जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩको रानग अनसूुम्च-१ फभोम्जभको 
दस्तयु सवहत अनसूुम्च-२२ फभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ  
तय त्मस्तो जाॉचऩास प्रभाणऩत्र हयाएको हकभा सम्फम्न्धत ट्रावपक 
कामायरमको नसपारयस अननिामय सॊरग्न गयाउन ुऩनेछ। 
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(2) उऩदपा (1) फभोम्जभ ऩनय आएको दयखास्तको सम्फन्धभा 
नगयऩानरकारे आिश्मक जाॉचफझु गयी दयखास्तिाराको 
भाग फभोम्जभ जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ ददन 
आिश्मक देखेभा जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ ददन ुऩनेछ । 

२७. जाॉचऩास वकताफ : दपा २५ य २६ फभोम्जभ जाॉचऩास प्रभाणऩत्र 
ददइएको, नविकयण गरयएको व्महोया अद्यािनधक रुऩभा याख न 
ऩानरकारे जाॉचऩास वकताफ तमाय गयी याख न ुऩनेछ । 

 

२८. नफभा सम्फन्धी व्मिस्था् विभा सनभनतफाट राग ुबएको भोटय विभा 
दय सम्फन्धी ननदेम्शका फभोम्जभ ई-रयक्सा धनी िा व्मिस्थाऩकरे 
प्रत्मेक ई-रयक्साको विभा गयी विभा अिनध कामभ यहेको विभारेख 
हेयेयभात्र ई-रयक्साको दताय, नाभसायी, नविकयण रगामतका सेिा 
प्रदान गरयने छ । 

२९. ई-रयक्साको ननयीऺण तथा अनगुभन् मस नगयऩानरकाभा दताय बएका 
ई-रयक्साको ननयीऺण तथा अनगुभन भन्त्रारम, कामायरम, सम्फन्धीत 
ननकाम तथा मस नगयऩानरकाफाट हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

ई-रयक्साको विनबन्न दस्तयु तानरका 
ि.स. शलु्कको विियण ई-रयक्साको वकनसभ 

१. दताय 
ननजी 

साियजननक 

२. ऩरयितयन, हेयपेय 
ननजी 

साियजननक 

३. दतायको प्रभाण-ऩत्र निीयकण 
ननजी 

साियजननक 

४. नाभसायी 
ननजी 

साियजननक 

५. डोय दस्तयु 
ननजी 

साियजननक 

६. दतायको प्रभाण-ऩत्र प्रनतनरऩी 
ननजी 

साियजननक 

७. फाटो इजाजत-ऩत्र साियजननक 

८. फाटो इजाजत-ऩत्र निीकयण साियजननक 

९. फाटो इजाजत-ऩत्र नाभसायी साियजननक 

१०. फाटो इजाजत-ऩत्र प्रनतनरऩी साियजननक 

११. ई-रयक्साको जाॉचऩास प्रभाणऩत्र  साियजननक 
१२. ई-रयक्साको जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ साियजननक 
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स्ऩष्टीकयण: मस कामयविनधको अनसूुची-१ फभोम्जभको ई-रयक्साको उल्रेम्खत 
विनबन्न दस्तयु नगयऩानरकाको आनथयक ऐन फभोम्जभ हनुेछ तय आनथयक ऐनभा 
तोवक नसवकएको खण्डभा प्रदेश कानूनरे तोके फभोम्जभ हनुेछ । साथै 
सॊस्थानका ई-रयक्साहरुको दस्तयु साियजननक ई-रयक्सा सयह य सयकायी 
ईरयक्साहरुको दस्तयु ननजी सयह राग्नेछ । 
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अनसूुची-२ 

दपा ८ को उऩदपा (१) , (२) य (३) सॉग सम्फम्न्धत 

ई-रयक्सा दताय गनय ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 

 भेयो/हाम्रो नाभभा खरयद बएको/प्राप्त बएको/म्झकाएको ननम्न विियण 
बएको ई-रयक्सा शरुु/ स्थान्तयण/ सरुिा दताय गयाउनका रानग राग्ने दस्तयु य 
चावहने अन्म ननस्सा प्रभाणहरु मसै साथ याखी ऩेश गयेको छु/छौं।उक्त ई-
रयक्सा जाॉच गयी भेयो/हाम्रो नाभभा दताय गयी दताय प्रभाणऩत्र ऩाउन दयखास्त 
ददएको छु/छौं। 

1. ई-रयक्सा दताय गयाउने (व्मम्क्त, पभय, कम्ऩनी िा सॊस्था) को नाभ, 
थय्- 

2. ठेगाना्-  (क) स्थामी्- 
   (ख) अस्थामी्- 
3. वऩता िा ऩनतको नाभ थय (व्मम्क्त बएभा):- 
4. ई-रयक्साभा बएको दताय नॊ. (साविकको):- 
5. ई-रयक्साको वकनसभ्- 
6. ई-रयक्सा फनाउने कम्ऩनीको नाभ्- 
7. ई-रयक्साको भोडेर नॊ. (ननभायण बएको सार) 
८. ई-रयक्साको ऺभता.:- 
९. ई-रयक्साको चेनसस नॊ.:- 
1०. ई-रयक्साको यङ्ग:-    
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1१. ई-रयक्साभा बएको इरेक्ट्रोननक सॊचायको उऩकयण (येनडमो, क्यासेट, 
टेनरपोन आदद) 

1२. ई-रयक्साको िजन ऺभता:- (क) कुर िजन्- 
     (ख) बायिहन ऺभता्- 
     (ग) नसट सॊखमा्-  

1३. प्रमोग्- 
1४. चराउने ऺेत्र्- 
1५. बन्साय नतयेको ननस्सा:-  (क) बन्साय कामायरमको नाभ्- 
     (ख) प्रऻाऩन ऩत्र नॊ.:- 
     (ग)  यनसद नॊ.:- 
     (घ) नभनत्- 
१६. म्झकाउने इजाजत ऩाएको ननस्सा (क) ननस्सा ददने कामायरम:- 
      (ख) ननस्सा प्रभाणऩत्र नॊ.:- 
      (ग) नभनत:- 
१७. अन्म प्रभाणऩत्रको विियण्-    

       दयखास्तिाराको  

सही्- 
       नाभ, थय्- 
       ठेगाना्- 
       नभनत्- 

 
कामायरम प्रमोजनको रानग 

ई-रयक्साननयीऺणको व्महोया्- 
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ई-रयक्सा नॊ. ..........    भो. नॊ. ..........  चे.न. 
...................... 
अन्म व्महोया बए 
खरुाउने..................................................................................... 
..................... 
 

ननयीऺण गने प्राविनधकको सही 
प्रदान गरयएको दताय नॊ.:- 
दताय नभनत्- 
भानथ उल्रेम्खत सम्ऩूणय विियणहरुका साथै प्राविनधक प्रनतिेदनफाट ई-रयक्सा 
दताय गनय उऩमकु्त देम्खएकोरे ननणयमाथय ऩेश गने। 

 
 

..........................                            ..................................... 
पाॉटिाराको सही                              दताय गने अनधकायीको सही 
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अनसूुची-३ 
(दपा ८ को उऩदपा (४) सॉग सम्फम्न्धत) 

ऩानरकारे ददइन ेई-रयक्साई-रयक्साको नम्फय प्रेटको कोड य सङ्कते (अङ्क य 
अऺयभा) 

 

 (क) साना (टेम्ऩो, अटोरयक्सा आदद जस्ता तीनऩाङर)े ई-रयक्सा 
साधनहरुको रानग। 

स्थानीम 
तहको नाभ 

ननजी साियजननक सयकायी सॊस्थान ऩमयटक 

उरायफायी 
नगयऩानरका 

स ह ऺ त्र - 

 

उदाहयणाथय्  स्थानीम तह उरायफायी नगयऩानरकाभा दताय बइ ई-रयक्सा सभूह 
अङ्क 001 य दताय नम्फय ११०० बएको ननजी तीनऩाङ्ग्र े (ई-
रयक्सा) ई-रयक्साभा देहाम फभोम्जभको नम्िय प्रेट याख्न।े 

 

  अगाडी      ऩछाडी 
 उरायफायी नगयऩानरका              उरायफायी नगयऩानरका 
 001 स 1100       001 स 1100 

 

(ख)  मस्तो दताय नम्फय एउटा सङ्केत अऺयभा फढीभा चाय अङ्कसम्भ (१ देखी 
९९९९) सम्भ भात्र हनुेछ । प्रमोग अनसुाय कुनै एक सङ्केत अऺयभा 
चाय अङ्कको सफैबन्दा ठुरो सङ्ग्खमा (९९९९) ऩगेुऩनछ िभश् अको 
सङ्केत अऺय ददई त्मसभा ऩनन १ देम्ख ९९९९ सम्भ दददै जान ु
ऩनेछ। 
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अनसुचूी-४ 
(दपा ३ को उऩदपा (२५) सँग सम्फन्धधत) 

ई-रिक्सा दताा ककताफ 
उर्ााफािी नगिऩालर्काको कार्ाार्र् 

उर्ााफािी, मोिङ 
प्रदेश न.ं 1 

ई-रयक्सा धनीको पोटो        

ई-रिक्सा दताा र्गत विििण 

 

 

 

 

! @ # $ % ^ & * ( !) 
ई-रयक्साको विस्ततृ 

विियण 
ई-रयक्सा दताा गयाउने 
ननस्साहरुको विियण 

ई-रयक्सा 
धनीको नाभ 
थय य ठेगाना 

ई-रयक्सा 
धनीको 
दस्तखत 

ई-रयक्साको नाभसायी ई-रयक्साको दताा प्र.ऩ. 
को निीकयण 

दस्तुय फझुाएको 
यससद नम्फय य 

सभनत 

चढाउने िा 
पाॉटिाराको 
दस्तखत 

ई-रयक्सा दताा 
नाभसायी िा 

निीकयण प्रभाणणत 
गने अधधकृतको 

दस्तखत 

कैफपमत 

बफक्री गनेको 
सही 

खरयद गनेको 
सही 

निीकयण 
सभनत 

म्माद ऩगु्ने 
सभनत 

1. ई-रयक्साको दताा 
नम्फय- 
2. ई-रयक्सा दताा सभनत- 
3. ई-रयक्साको भोडेर 
िा ननभााण बएको िर्ा-  
4. फनाउने कम्ऩनी- 
7. कुर फजन- 
8. फजन ऺभता ससट 
िा फोक्ने ऺभता- 
 (क) ससट सङ्ख्मा- 
 (ख) फजन ऺभता- 
10. इन्जजन नम्फय- 

1. बजसाय नतयेको 
ननस्सा- 
(क) बजसाय 
कामाारमको नाभ- 
(ख) प्रऻाऩन ऩत्र 
नम्फय 
 

(ग) यससद नम्फय- 
(घ) सभनत- 
(ङ) अजम- 
 

(ङ) णझकाउने इजाजत 
ऩाएको ननस्सा- 

          

ई-रयक्सा दताा नम्फय- 
ई-रयक्साको फकससभ- 
ई-रयक्साको दताा सभनत- 
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अनसूुची-५ 
(दपा ८ को उऩदपा (५) सॉग सम्फम्न्धत) 

ई-रयक्सा दताय प्रभाण ऩत्रको ढाॉचा 
उरायफायी नगयकामयऩानरकाको कामायरम 

उरायफायी, भोयङ । 

 

ई-रयक्सा दताय नॊ. ................... 
ई-रयक्साको वकनसभ् .................        अनधकृतको सही 
दताय नभनत् ............................. 
ई-रयक्सा धनीको नाभ थय, ितन् ........................... 
ई-रयक्सा धनीको हस्ताऺय्  

 
 

दताय गने अनधकायीको 
हस्ताऺय् .................... 
नभनत्................. 
       नाभसायी बएको नभनत 

 
 
 

ई-रयक्सा धनीको नाभ, थय, ितन् 
.............................................................. 

 
 

नाभसायी गने 
अनधकायीको 
हस्ताऺय् 

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

ई-रयक्सा 
धनीको 
पोटो 

ई-रयक्सा 
धनीको 
पोटो 
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अनसूुम्च-६ 

(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फम्न्धत) 
ई- रयक्साको सरुिा सहभती रानको रागी ददइन ेदयखास्त 

 
 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

  
 

  भेयो/हाम्रो नाभभा मस ............. कामयऩानरकाको कामायरमभा 
दताय कामभ यहेको ननम्न विियण बएको ई-रयक्सा .................... 
कामयऩानरका कामायरमभा सरुिा सहभनत रानको रानग ननस्सा 
प्रभाणहरु मसै साथ सॊरग्न याखी ऩेश गयेको छु/छौं। सरुिा सहभनत 
ऩाउॉ। 

1 ई-रयक्सा धनी व्मम्क्त/पभय/कम्ऩनी िा सॊस्था को नाभ, थय्- 
2. ठेगाना्- 
3. ई-रयक्सा दताय नॊ.  

4. ई-रयक्साको वकनसभ:- 
5. ई-रयक्सा फनाउने कम्ऩनीको नाभ:- 

6. ई-रयक्साको भोडेर ननभायण बएको सार्- 
7. ई-रयक्साको चेनसस नॊ.- 
८. व्माट्रीको सॊखमा्- 
९. हषय ऩािय नस.नस.:- 
1०. ई-रयक्साको यङ्ग:- 
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1१. ई-रयक्साभा बएको इरेक्ट्रोननक सॊचायको उऩकयण (येनडमो, 
क्यासेट य टेनरपोन आदद) 

1२. ई-रयक्साको फजन ऺभता:-  (क) कुर फजन:- 
      (ख) बायिहन ऺभता:- 
      (ग) नसट सॊखमा:- 
1३. प्रमोग:- 

१४.  जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको अिधी् 
1५. बन्साय नतयेको ननस्सा:-   (क) बन्साय     

                                                                        कामायरमको नाभ:- 
      (ख) प्रऻाऩन ऩत्र नॊ.:- 
      (ग) यनसद नॊ.:- 
      (घ) नभनत:- 

1६. प्रिेश दताय प्रभाण ऩत्रको ननस्सा:-  (क) प्रिेश  दतायको 
ननस्सा ददने प्रहयी  

कामायरमको नाभ:- 

      (ख) प्रिेश दतायको ननस्सा 
 ददएको नभनत:- 

      (ग) प्रिेश दताय ननस्सा नॊ.:- 
1७. म्झकाउने इजाजत ऩाएको ननस्सा :- (क) ननस्सा ददने कामायरम:- 
      (ख) ननस्सा ऩत्र नॊ.:- 
      (ग) नभनत:- 
१८. अन्म प्रभाणको विियण:- 
        दयखास्तिारको 
       सही:- 
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       नाभ, थय:- 
       ठेगाना:- 
       नभनत:- 
 

कामायरम प्रमोजनको रानग 

ई-रयक्सा ननयीऺणको व्महोया:- 
 
............................................................................................ 
 
 

............................. ..................... .............................  
ननयीऺण गने प्राविनधकको सही पाॉटिाराको सही   प्रभाम्णत गने अनधकयीको 

 सही 
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अनसूुम्च-7 

(दपा १० को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
ई-रयक्साको उऩकयण ऩरयितयन, हेयपेय िा हेयपेय दताय गनय ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 
 

भेयो/हाम्रोनाभभा दताय यहेको दताय नॊ. .................ई-रयक्साको 
चेनसस/यङ्ग/नसट/स्िरुऩ/ ई-रयक्साको नम्फय ऩरयितयन/हेयपेय गनुय ऩने बएकोरे 
आिश्मक दस्तयु य प्रभाण सॊरग्न याखी दयखास्त ददएको छु/छौं । ई-रयक्सा 
जाॉची फझुी.................ऩरयियतन/हेयपेय गनय स्िीकृनत ऩाॉउ । पयक ऩयेभा 
कानून फभोम्जभ सहुॉरा/फझुउरा । 
 

1. ई-रयक्सा धनीको नाभ थय य ठेगाना्- 
2. ई-रयक्सा दताय नॊ.- 
3. ई-रयक्साको वकनसभ्- 
4. ई-रयक्साभा ऩरयितयन, हेयपेय तथा हेयपेय दताय गनुय ऩयेको कायण्- 
5. बन्साय गयी ल्माएको बए बन्साय प्रऻाऩनऩत्र य यनसद नॊ.- 
६. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नॊ. य अिधीको विियण्- 
७. अन्म कागजात्- 
       दयखास्तिारको 
       सही्- 
       नाभ, थय्-  

      ठेगाना्- 
       नभनत्- 
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ई-रयक्सा उऩकयण, ऩरयितयन, हेयपेय तथा हेयपेय दताय सम्फन्धभा प्राविनधकको 
याम्- 

 

......................       ....................  ...................... 
ई-रयक्सा जाॉच्ने                   पाॉटिाराको सही                हेयपेय तथा हेयपेय दताय 
प्राविनधको सही   गनय स्िीकृत ददने अनधकृतको सही 
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अनसुचुी-८ 

(दपा ११ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
ई-रयक्सा नरराभ दताय गनय ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 

 भेयो/हाम्रो नाभभा नरराभ सकाय बएको ननम्न विियण बएको ई-
रयक्सानरराभ दताय गयाउनका रानग राग्ने दस्तयु य चावहने अन्म ननस्सा 
प्रभाणहरु मसै साथ याखी ऩेश गयेको छु/छौं।उक्त ई-रयक्सा जाॉच गयी 
भेयो/हाम्रो नाभभा दताय गयी दताय प्रभाणऩत्र ऩाउन दयखास्त ददएको छु/छौं। 

1. ई-रयक्सा दताय गयाउने (व्मम्क्त, पभय, कम्ऩनी िा सॊस्था) को नाभ, 
थय्- 
2. ठेगाना्-  (क) स्थामी्- 
   (ख) अस्थामी्- 
3. वऩता िा ऩनतको नाभ थय (व्मम्क्त बएभा):- 
4. ई-रयक्साभा बएको दताय नॊ. (साविकको):- 
5. ई-रयक्साको वकनसभ्- 
6. ई-रयक्सा फनाउने कम्ऩनीको नाभ्- 
7. ई-रयक्साको भोडेर नॊ. (ननभायण बएको सार) 
८. ई-रयक्साको ऺभता.:- 
९. ई-रयक्साको चेनसस नॊ.:- 
१०. ई-रयक्साको यङ्ग:-    

1१. ई-रयक्साभा बएको इरेक्ट्रोननक सॊचायको उऩकयण (येनडमो, क्यासेट, 
टेनरपोन आदद) 
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1२. ई-रयक्साको िजन ऺभता:- (क) कुर िजन्- 
     (ख) बायिहन ऺभता्- 
     (ग) नसट सॊखमा्-  

1३. प्रमोग्- 
1४. चराउने ऺेत्र्- 
1५. बन्साय नतयेको ननस्सा:-  (क) बन्साय कामायरमको नाभ्- 
     (ख) प्रऻाऩन ऩत्र नॊ.:- 
     (ग)  यनसद नॊ.:- 
     (घ) नभनत्- 
१६. म्झकाउने इजाजत ऩाएको ननस्सा (क) ननस्सा ददने कामायरम:- 
      (ख) ननस्सा प्रभाणऩत्र नॊ.:- 
      (ग) नभनत:- 
१७. नरराभ गने ननकामको (क) नाभ्............ 
    (ख) ठेगना्- 
    (ग) नरराभ दताय गरयददने फायेको ऩत्रको 

 चरानी नॊ. 
    (घ) नभनत् 
१८. अन्म प्रभाणऩत्रको विियण्-    

       दयखास्तिाराको  

सही्- 
       नाभ, थय्- 
       ठेगाना्- 
       नभनत्- 
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कामायरम प्रमोजनको रानग 

ई-रयक्साननयीऺणको व्महोया्- 
ई-रयक्सा नॊ. ..........        भो. नॊ. ..........        चे.न. ...................... 
अन्म व्महोया बए खरुाउने.............................................................. 

.................. 
ननयीऺण गने 

प्राविनधकको सही 
प्रदान गरयएको दताय नॊ.:- 
दताय नभनत्- 
भानथ उल्रेम्खत सम्ऩूणय विियणहरुका साथै प्राविनधक प्रनतिेदनफाट ई-रयक्सा 
दताय गनय उऩमकु्त देम्खएकोरे ननणयमाथय ऩेश गने। 

 
 

..........................   ..................................... 
पाॉटिाराको सही दताय गने अनधकायीको सही 
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अनसुमु्च- ९ 

दपा 1२ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत 

ई-रयक्साको दताय प्रभाण-ऩत्र निीकयण गयाउन ददइन ेदयखास्त 

 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 
  

भेयो/हाम्रो नाभभा दताय बएको ननम्न विियण बएको ई-रयक्सा दतायको 
प्रभाणऩत्रको निीकयणको रानग राग्ने दस्तयु य अन्म आिश्मक ननस्सा मसै 
साथ सॊरग्न गयी दयखास्त ददएको छु/ददएका छौं । ननमभानसुाय नविकयण 
गरय ऩाउ । 

1. ई-रयक्सा दताय नॊ.- 
2. ई-रयक्साको वकनसभ्– 

3. ई-रयक्सा धनीको नाभ थय्- 
4. ई-रयक्सा निीकयण म्माद सभाप्त बएको नभनत्- 
5. ई-रयक्सा दताय प्रभाण-ऩत्रनिीकयण गनुय ऩने अिनध्- 
6. ई-रयक्सा साधन आमकय फझुाएको ननस्सा्- 
 (क)  ई-रयक्सा आमकय फझुाएको कामायरम्- 
 (ख) यनसद िा बौचय नॊ.- 
 (ग) नभनत्- 
7. बाडाका ई-रयक्साको रानग फाटो इजाजत ऩत्र्- 
 (क) फाटो इजाजत ऩत्र नॊ.- 
 (ख) फाटो इजाजत ऩत्र नरएको नभनत्- 
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 (ग) फाटो इजाजत ऩत्र ऩाएको अिनध्- 
 (घ) फाटो इजाजत ऩत्र ऩाएको ऺेत्र्- 
८. चाॉचऩास प्रभाणऩत्र नॊ. य नभनत 

९. अन्म     

        दयखास्तिाराको  

        सही्- 
        नाभ, थय्- 
        ठेगाना्- 
        नभनत्- 
 

    कामायरम प्रमोजनको रानग 

निीकयण गयेको नभनत्- 
निीकयण गयेको अिनध्- 
 
 

.................                     ....................           .................... 
जाॉचफझु गने                       पाॉटिाराको सही                    निीकयण गने  

प्राविनधकको सही                                                    अनधकायीको सही 
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अनसूुम्च-1० 
(दपा १३ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
ई-रयक्सा नाभसायी गयाउन ददइन ेदयखास्त 

 
  

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 

विषम्- नाभसायी । 

 नरम्खतभ भेयो/हाम्रो नाभभा दताय बई भेयो/हाम्रो हक बोगभा यहेको 
चेनसस नॊ.................... भोडेर नॊ................बएको .....................नॊ. को 
ई-रयक्सा भैरै /हाभीरे ननम्न नरम्खत नाभ थय, ठेगाना बएको 
व्मम्क्त/व्मम्क्तहरु/पभय/कम्ऩनन/सॊस्थाराई वकनायाका साऺीको योहियभा याखी 
उक्त ई-रयक्सा ननज/ननजहरुको नाभभा नाभसायी गरय ददन ु हनु अनयुोध 
गदयछु/गछौ । भानथको व्महोया पयक ऩारय नफिी/नरराभ/उऩहाय/फकस गयेको 
बएभा कानून फभोम्जभ सहुॉरा/फझुाउॉरा । 

 

    औ ॊठा छाऩ 

     नफिी/नरराभ/उऩहाय/फकस गरयददने 
     सवह्- 
     नाभ, थय्- 
     िषय् - 

ठेगाना्-प्रदेश .......... म्जल्रा ....... 
गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा. 

 

दाॉमा  फाॉमा 
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     िडा नॊ.- टोर्-              

                                                      पोन/भोिाइर नॊ.- 
     फाफ/ुऩनतको नाभ्-   

फाजेको नाभस- 
साऺी 
1.  

2. 
 उऩमकु्त फभोम्जभको ई-रयक्सा साधन भानथ उल्रेम्खत 
व्मम्क्त/व्मम्क्तहरु/पभय/कम्ऩनन/सॊस्थाफाट भैरे/हाभीरे खरयद/नरराभ 
सकाय/उऩहाय/िकस/हकबोग कामभ गयी नरएको हो । मसभा कुनै पयक 
ऩने छैन । पयक ऩायी रेनदेन गयेको ठहये मो नाभसायी फदय गयी कानून 
फभोम्जभ दण्ड सजाम गयेभा सहन फझुाउन तमाय छु/छौं । 

 

   औॊठा छाऩ 

     खरयद गने/नरराभ साकाय  

                                                      गने/उऩहाय/फकस ऩाउनेको 
     सही्- 
     नाभ थय्- 
     िषय् - 

ठेगाना्-प्रदेश ........ म्जल्रा 
........गा.ऩा./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./भ.न.ऩा 

     िडा नॊ.- टोर्-   

                                                      पोन/भोिाइर नॊ.- 
     फाफ/ुऩनतको नाभ्-   

फाजेको नाभस- 

 

दाॉमा  फाॉमा 
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रेखक्- 
ऩेश बएका कागज ऩत्रहरु्- 
1. नरने ददने दफैुको नागरयता्- (क) ददनकेो्-म्जल्रा्- नागरयक्तानॊ.-          
नभनत  

    (ख) नरनेको्-म्जल्रा्-  नागरयक्ता नॊ.-          
नभनत 

2. ई-रयक्सा आमकय नतयेको प्रभाण्-  (क) ई-रयक्सा आमकय 
फझुाएको कामायरम्- 
      (ख) नभनत्- 
      (ग) अिनध्- 
      (घ) यनसद िा बौचय नॊ.- 
3. साियजननक ई-रयक्सा बए फाटो इजाजत नरएको प्रभाण ऩत्र्-  

(क) नॊ.- 
        (ख) ऩाएको ऺेत्र्- 
        (ग) ऩाएको नभनत्- 
         (घ) अिनध्- 
 

4. सॊस्था/पभय/कम्ऩनीको नाभभा रेनदेन बएको बए सम्फम्न्धतको ऩत्र्- 
 (क) ऩत्र सॊखमा च.नॊ..........................नभनत.............................. 
5. िारयसनाभा िा प्रनतनननध तोवक आएको बए सोको ऩत्र, प्रभाण तथा 

नागरयकताको िा ऩरयचम ऩत्रको प्रभाम्णत प्रनतनरवऩ । 

6. नाभसायीको रानग फझुाएको दस्तयु यनसद नॊ............. य 
नभनत.................... 

७. चाॉचऩास प्रभाणऩत्र नॊ. य अिधी्- 
८. अन्म प्रभाणहरु्- 
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 इनत सम्फत 20.....सार..............भवहना....गते योज ...........शबभ ्

   

 कामायरम प्रमोजनको रानग 

 ई-रयक्सा जाॉच प्रनतिेदनको व्महोया 
 
 

 ...................................... 
 ई-रयक्सा जाॉच्ने प्राविनधकको सही 
 

 उऩमुयक्त फभोम्जभ रेनदेनको भन्जयुी गयी भेयो योहियभा सही/सनाखत 
गयेको य उल्रेम्खत कागजऩत्रहरु सभेत ऩेश गयी सकेको हुॉदा 
नाभसायी गरयददन ऩेश गयेको छु । 

        

पाॉटिाराको 
       सही्- 
       नाभ, थय्- 
       नभनत्- 
   नाभसायी सदय गयी प्रभाम्णत गरयददने अनधकायीको  

सही्- 
नाभ, थय्- 
नभनत्- 

द्रष्टव्म :- उऩमुयक्त फभोम्जभ नाभसायी दयखास्त पायभ नेऩारी कागजभा 
छऩाइएको हनु ुऩनेछ 
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अनसूुम्च-1१ 

(दपा १४ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
ई-रयक्सा धनीको भतृ्म ुबएभा ई-रयक्साको नाभसायी गनय ददईन ेदयखास्त 

 
 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 

विषम : नाभसायी । 

 

 भेयो/हाम्रो हक बोगभा यहेको चेनसस नॊ.............दताय नॊ........... को 
ई-रयक्सा धनी श्री .............................को भतृ्म ु बएकोरे स्थानीम 
ऩञ्जीकानधकयी कामायरमको भतृ्म ु दताय प्रभाण-ऩत्रनॊ. ..........नभनत............ 
........................... कामायरम............को नाता प्रभाणीत ऩत्र एिॊ नम्जकको 
हकिारा बन्ने व्महोयाको ऩत्र साथ ई-रयक्सा प्रभाण ऩत्र, नागरयता प्रभाणऩत्र 
फाटो इजाजत ऩत्र, सॊस्था/पभय/कम्ऩनी बए ऩत्रको च.नॊ.....नभनत.......िा 
प्रनतननध्त्िऩत्र सॊरग्न याखी तोवकएको दस्तयु सवहत नाभसायी ननिेदन गयेको 
छु/छौ । नाभसायी गरयददन ुहनु अनयुोध गदयछु/छौं ।भानथको व्महोया पयक 
ऩयेभा कानून फभोम्जभ सहुॉरा / फझुाउॉरा । 

 
 

1. भतृकको भतृ्म ुदताय प्रभाणऩत्र्- 
2. म्जल्रा प्रशासन कामायरमको नाता प्रभाम्णतऩत्र्- 
३.  नागरयकाताको प्रभाणऩत्रहरु 

3. ई-रयक्साको स.द.प्र.ऩ.- 
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4. फाटो इजाजत प्रभाणऩत्रस- 
५. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नॊ. य अिनध्- 
६. अन्म प्रभाणहरु्- 
 
 

भानथ रेम्खएको ई-रयक्सा...............भेयो / हाम्रो हकबोगको बएकोरे कुनै 
पयक ऩने छैन । पयक ऩारयएको िा झठुा  ठहरयएभा नाभसायी फदय गयी 
कानून फभोम्जभ सहुॉरा/फझुाउॉरा । 

 

         औ ॊठा छाऩ 

     हकिारको- 
     सही्- 
     नाभ, थय्- 
     िषय् - 
     ठेगाना्- 
     

ई-रयक्सा जाॉचको विस्ततृ प्रनतिेदन्- 
..........................  

ई-रयक्सा जाॉच्ने प्राविनधकको सही  

 
 

भानथ उल्रेम्खत प्रभाणहरुको साथै सही सनाखतको आधायभा नाभसायी गरयददने 
ऩेश गयेको छु ।     

   
 

......................  ................... 
पाॉटिाराको सही नाभसायीसदय गनेको सही 

 

  दाॉमा  फाॉमा 
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अनसूुम्च-1२ 

(दपा १७ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
दताय प्रभाणऩत्र खायेज (रगत कट्टा) गनय ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 
 

  भेयो/हाम्रो नाभभा मस ऩानरकाभा दताय बएको ननम्न अनसुायको 
ई-रयक्सा नफनर/नानस/हयाइ बविष्मभा चराउन नसक्ने बएकोरे दताय 
प्रभाणऩत्र खायेजका रागी  सॊरग्न कागजात याखी दयखास्त ददएको 
छु/छौं  । व्महोया फझुी दताय प्रभाण-ऩत्रखायेज गयी रगतकट्टा गयी 
ऩाउॉ । 

 

1. ई-रयक्सा धनीको नाभ थय्- 
2. ठेगाना्- 
3. ई-रयक्सा दताय नॊ.- 
4. ई-रयक्साको वकनसभ्- 
5. ई-रयक्सा दताय खायेज िा रगतकट्टा गनुयऩनायको कायण्- 
6. हयाएको नानसएको आददको व्महोया प्रभाण िा नसपारयसऩत्र्- 
7. ई-रयक्सा दताय प्रभाणऩत्र्- 
८. फाटो इजाजत ऩत्र्- 
०९. अन्म प्रभाण्- 
       दयखास्तिाराको 
       सही्- 
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       नाभ थय्- 
       ठेगाना्- 
       नभनत्- 
 
 

कामायरम प्रमोजनको रानग 

ई-रयक्साको विस्ततृ जाॉच गयी दताय खायेज गनुयऩने कायण खोनरएको 
प्रनतिेदन.................... 
 
 
 

..................... ...................         .................... 
ई-रयक्सा जाॉच्ने           पाॉटिाराको सही        ई-रयक्सा दताय खायेज गनय 
प्राविनधकको सही    

      ननणयम ददने अनधकृतको सही 
द्रिव्म : हयाएको िा नानसएको व्महोया ननिेदन ऩयेभा कुनै कामायरम िा 

ननकामफाट कुनै कायफाही िा अन्म प्रमोजनको रानग 
नम्खम्चएको य सो व्महोया झटुो बएभा कानून फभोम्जभ 
सहुॉरा/फझुाउॉरा बनी कफनुरमत सभेत गयाउने । 
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अनसूुम्च-1३ 

दपा १८ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत 

दतायको प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरवऩको रानग ददइन ेदयखास्त 

 
 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

  भेयो/हाम्रो नाभभा मस ऩानरकाभा दताय बएको ननम्न अनसुायको 
ई-रयक्साको दताय प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरवऩ ऩाउन राग्ने दस्तयु य आिश्मक 
प्रभाण सभेत मसै साथ सॊरग्न गयी दयखास्त ददएको छु/छौं व्महोया फमु्झ दताय 
प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरवऩ ऩाॉउ । 

 

1. ई-रयक्सा धनीको नाभ थय्- 
2. ठेगाना्- 
3. ई-रयक्सा दताय नॊ.- 
4. ई-रयक्साको वकनसभ्- 
5. प्रनतनरवऩ नरनऩुने कायण्- 
6. हयाएको नानसएको बएभा सोको नभनत य स्थान्- 
7. उक्त व्महोया प्रभाम्णत गने आधाय प्रभाण्- 
8. कुनै कामायरमको नसपारयस बए सोको्- (क) नाभ्- 
        (ख) ऩत्र सॊखमा्-.... च.नॊ. ... 
        (ग) नभनत्- 
9. अन्म- 



v08 %_  ;ª\Vof !)  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)^÷!! 

 

43 
 

10. रेम्खएको व्महोया ठीक साॉचो हो । झटु्ठा ठहये कानून फभोम्जभ 
सहुॉरा/फझुाउॉरा । 

        दयखास्तिाराको 
        सही्- 
        नाभ थय्- 
        ठेगाना्- 
        नभनत्- 

कामायरम प्रमोजनको रानग 

 

येकडय नबडाउॉदा सम्ऩूणय व्महोया नभल्न गएकोरे  

प्रनतनरवऩ ददन नसपारयस गने 

.........................             ............................................ 
पाॉटिाराको सही          प्रनतनरवऩ प्रभाम्णत गनय  

अनधकायीको सही 
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अनसूुम्च-1४ 

दपा १९ को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत 

फाटो इजाजत ऩत्रको रानग ददइन ेदयखास्त 

 

 

श्रीभान.्........... प्रभखु ज्मू, 
.................................. ऩानरका, 
..............................। 

 

 

  ननम्न अनसुायको ई-रयक्साराई ननम्न अनसुायको फाटो इजाजत ऩत्र 
ऩाउनको रानग राग्ने दस्तयु य आिश्मक प्रभाण ऩत्रहरु याखी दयखास्त ददएको छु । 
ननमभअनसुाय फाटोको इजाजतऩत्र ऩाउॉ । 

1. मातामात सेिाको विियण्-(मातामात सेिाभा ऩॊम्जकृत बएभा) 
 (क) मातामात सेिाको नाभ्- 

 (ख) मातामात सेिा दताय नभनत्- 

 (ग) मातामात सेिाको निीकयण अिनध्- 
 (घ) मातामात सेिा दताय गने कामायरम्- 

 (ङ) मातामात सेिा यहेको भखुम कामायरमको स्थान य पोन नॊ.-  

                       ................., ............................. 
 (च) अन्म्- 

2. ई-रयक्सा धनीको विियण्- 

 (क) ई-रयक्सा धनीको नाभ थय्- 
 (ख) ठेगाना्- 

 (ग) ई-रयक्सा व्मिस्थाऩकको नाभ थय्- 
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 (घ) ई-रयक्सा व्मिस्थाऩकको ठेगाना्- 

3. ई-रयक्साको विियण्- 
 (क) ई-रयक्सा नॊ.- 
 (ख) दताय नभनत्- 

 (ग) ई-रयक्साको वकनसभ्- 
 (ङ) ई-रयक्साको चेनसस न.- 
 (च) ई-रयक्साको भोडेर नॊ य ननभायता कम्ऩनी्- 

  (अ) भोडेर्- ......... (आ) ननभायता कम्ऩनी्-............. 
 (छ) ननभायण बएको सार्- 

 (ज) ई-रयक्साको फजन ऺभता्- 

   (अ) कुर फजन ............... (आ) बायिाहन ऺभता ...............  

                   (ई) नसट ऺभता ............ 
   (झ) अन्म ..................... 
4. ई-रयक्साको फाटो इजाजत ऩत्र भाग गयेको ऺेत्र िा फाटोको विियण्- 

 (क)     (ख) 

 (ग)     (घ) 

५. ई-रयक्सा नफभा सम्फन्धी विियण्- 

 (क) ई-रयक्सा नफभा्-   

(अ) नफभा बएको नभनत्-  (आ) अिनध्- 

              (ई) नफभा गने कम्ऩनी िा ननकाम्- 

 (ख) तेस्रो ऩऺ नफभा्-   

(अ) नफभा बएको नभनत्-  (आ) अिनध 

             (ई) नफभा गने कम्ऩनी िा ननकाम्- 
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६. ई-रयक्साभा काभ गने कभयचायीको विियण्- 

 (क) चारक्-    

(अ) नाभ थय्- 

             (आ) ठेगाना्- 

             (ई) अनभुनतऩत्र ददने कामायरम य अनभुनतऩत्र नॊ.- 

७. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नॊ. य अिधी्- 

८. अन्म विियण्- 

 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

       दयखास्तिाराको 
       सही्- 
       नाभ, थय्- 

       ठेगाना्- 
       नभनत्- 

कामायरम प्रमोजनको रानग 

 

1. उक्त ई-रयक्सारे भाग गयेको फाटोको इजाजत ऩत्र ददन सवकन/ेनसवकन े
विियण खरुाउने् - 

 (क) फाटो इजाजतऩत्र ददन नसवकने बए सोको कायण खरुाउने्- 

  (अ) 

  (आ) 

  (ई) 
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(ख) फाटो इजाजत ऩत्र ददन सवकने बए कुन कुन फाटोको इजाजत ऩत्र 
ददने हो सो खरुाउने् - 

 (अ)    (आ)   (इ) 

 (ई)    (उ)   (उ) 

2. फाटो इजाजत ऩत्र नॊ. 
3. फाटो इजाजत ऩत्रको दस्तयु रु............ बौचय्-        यनसद नॊ.- 

4. सॊरग्न कागज ऩत्रहरु्- 

5. अन्म विियण्- 

 

....................                                                        ...................... 
फाटो इजाजत ददन नसपारयस गने                      फाटो इजाजत ददने अनधकायीको सही 
पाॉटिाराको सही   
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अनसुमु्च-१५ 

दपा १९ को उऩदपा (४) सॉग सम्फम्न्धत 

फाटो इजाजतऩत्र दताय वकताफ 

 

उरायफायी कामयऩानरकाको कामायरम 

उरायफायी, भोयङ । 

1. फाटो इजाजत ऩत्र नॊ.- 

3. मातामात सेिाको विियण्-(मातामात सेिाभा ऩॊम्जकृत बएभा) 
 (क) मातामात सेिाको नाभ्- 

 (ख) मातामात सेिा दताय नॊ. य नभनत्- 

 (ग) दताय गने कामायरम्- 

 (घ) मातामात सेिाको भखुम कामायरम यहेको स्थान य पोन नॊ.- 

4. ई-रयक्साको विियण्- 

 (क) ई-रयक्सा न्- 

 (ख) दताय नभनत्- 

 (ग) वकनसभ्- 

 (घ) चेनसस नॊ.- 

 (ङ) भोडेर य ननभायता कम्ऩनी्-  

(अ) भोडेर्-  (आ) ननभायता कम्ऩनी्- 

              (ई) फनेको सार्- 

(छ) ई-रयक्साको िजन ऺभता्-   

(अ) कुर िजन्-                      (आ) बाय फहन ऺभता्- 

               (ई) नसट ऺभता्- 

(ज) अन्म्- 

5. ई-रयक्सा धनी य सञ्चारन सम्फन्धी विियण्- 
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 (क) ई-रयक्सा धनीको नाभ थय्- 

 (ख) ई-रयक्सा धनीको ठेगाना्- 

7. ई-रयक्सा नफभा सम्फन्धी विियण्- 

 (क) ई-रयक्सा नफभा्-  (अ) नफभा बएको नभनत्-   

(आ) अिनध्- 

     (ई) नफभा गने कम्ऩनी िा ननकाम्- 

     (ई) नफभा गने कम्ऩनी िा ननकाम्- 

 (ख) तेस्रो ऩऺ नफभा्-  (अ) नफभा बएको नभनत्-   

     (आ) अिनध्- 

     (ई) नफभा गने कम्ऩनी िा ननकाम- 

10. ई-रयक्सा नचरेको सभम िा अिनधभा ई-रयक्सा ऩावकय ङ्ग गने स्थान्- 

11. फाटो इजाजतऩत्र ऩाएको बए सोको विियण अिनध 

12. अन्म विियण्- 
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फाटो इजाजतऩत्र निीकिण, फाटो, थऩ, स्थगगत ि पुकुिा आददको विििण- 

  

कामभ बएको 
िा निीकयण 
बएको फाटोको 

विियण 

निीकयण सभनत फहार अिधध 

जाॉचऩासको 
फहार अिधध य 
जाॉचऩास ददने 
कामाारम 

बफभाको फहार अिधध 
य बफभा गरयएको 

कामाारम 

फाटो इजाजत ऩत्र 
स्थधगत य पुकुिा 
सम्फन्जध विियण 

विियण या् नेको 
हस्ताऺय 

कैफपमत (मस भहरभा धेयै ठाॉउ 
याखी उक्त ई-रयक्साको 

सम्फजधभा हयेक ऩटक बएका 
विसबज न ननणाम िा कायिाहीको 

विियण चढाउने) 
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अनसुचुी-१६  

फाटो इजाजत प्रभाणऩत्र 

 

इजाजत ददन ेअनधकायीको        

नाभ् 
दजाय् 
दयखास्त् 
नभनत् 
 

चेनससको रम्फाई् 
इम्न्जन नम्फय् 
भोडेर् 
सिायी ननभायण गने कम्ऩनी िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना् 
फडी तमाय गने कायखानाको नाभ य ठेगाना् 
इजाजत ऩत्र नॊ. 
सिायीको वकनसभ् 
सिायीधनी िा व्मिस्थाऩकको नाभ् 
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अनसूुम्च-१७ 

(दपा २० को उऩदपा (1) सॉग सम्फम्न्धत) 
ऩटके फाटो इजाजत ऩत्रको रानग ददइन ेदयखास्त 

 

श्रीभान ्कामायरम प्रभखु ज्मू, 
............... कामयऩानरकाको कामायरम  

.................................। 
 

 ननम्न विियण बएको ई-रयक्साराई ननम्न फभोम्जभ ऩानरका गई आउन ुऩने 
बएको हुॉदाऩटके फाटो इजाजत ऩत्र ऩाउनका रानग राग्ने दस्तयु य आिश्मक 
प्रभाणऩत्र सभेत याखी दयखास्त ददएको छु/छौ ननमभानसुाय ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र 
ऩाऊॉ  । 

१. ई-रयक्सा धनीको नाभ य ठेगाना्- 

२. ई-रयक्साको दताय नॊ. य नभनत्- 
३. ई-रयक्साको वकनसभ्- 

४. ई-रयक्साको फाटो इजाजत ऩत्रको विियण्- 

 (क) इजाजत ऩत्र ऩाएको फाटो इजाजत ऩत्र न्- 
 (ख) ऩाएको स्थामी फाटो्- 

 (ग) फहार अिनध्- 

५. ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र नरन चाहेको ऩानरकाको नाभ य फाटो्- 

६. ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र नरन ुऩने कायण िा उद्दशे्म्-  

 ( के कामयको रानग जाने हो सो खरुाउने) 

७. दस्तयु यकभ्- 
८. अन्म विियण्-     दयखास्तिारको 
       सही्- 
       नाभ थय्- 

       ठेगाना्- 
       नभनत्- 
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अनसूुम्च-१८ 

(दपा  २० को उऩदपा (२)  सॉग सम्फम्न्धत) 
ऩटके फाटो इजाजत ऩत्रको रानग ददइन ेदयखास्त 

 

श्रीभान ्कामायरम प्रभखु ज्मू, 
............... कामयऩानरकाको कामायरम 

.................................। 
 

 ननम्न विियण बएको ई-रयक्साराई ................. ऩानरका गई आउन ु ऩने 
बएको हुॉदा ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र ऩाउनका रानग राग्ने दस्तयु य आिश्मक 
प्रभाणऩत्र सभेत याखी दयखास्त ददएको छु/छौ ननमभानसुाय ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र 
ऩाऊॉ  । 

१. ई-रयक्सा धनीको नाभ य ठेगाना्- 

२. ई-रयक्साको दताय नॊ., नभनत ........... य दताय यहेको ऩानरकाको नाभ्- ……. 

३. ई-रयक्साको वकनसभ्- 

४. ई-रयक्साको फाटो इजाजत ऩत्रको विियण्- 

 (क) इजाजत ऩत्र ऩाएको फाटो इजाजत ऩत्र न्- 
 (ख) ऩाएको स्थामी फाटो्- 

 (ग) फहार अिनध्- 

५. ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र नरन चाहेको फाटोको नाभ् 
६. ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र नरन ुऩने कायण िा उद्दशे्म्-  

 ( के कामयको रानग जाने हो सो खरुाउने) 

७. दस्तयु यकभ्- 
८. अन्म विियण्-     दयखास्तिारको 
       सही्- 
       नाभ थय्- 

       ठेगाना्- 
       नभनत्- 

 

दटकट 
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अनसूुम्च-१९ 

(दपा २० को उऩदपा (३) सॉग सम्फम्न्धत) 
ऩटके फाटो इजाजत ऩत्र 

 

 

इजाजत ऩत्र नॊ.-       नभनत्- 
१. ई-रयक्सा धनीको नाभ, थय य ठेगाना्- 
२. ई-रयक्सा दताय नॊ. य नभनत्- 
३. ई-रयक्साको वकनसभ्- 

४. ऩटके फाटो ददएको ऺेत्र्- .............. देखी ............... सम्भ 

५. जाने आउने ऩटक्- 

६. ऩटके फाटो नरएको दूयी्- 

७. फझुाएको दस्तयु यकभ्- 
८. सेिा सञ्चारनका शतय (केही बए)- 

९. अन्म्- 

 

................................   ....................................... 
इजाजत ऩत्र फझु्नकेो सही   इजाजतऩत्र ददन ेअनधकायीको सही 
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अनसूुम्च-२० 
फाटो इजातज ऩत्रको प्रनतनरवऩको रानग ददइन ेदयखास्त 

 

 

श्रीभान ्कामायरम प्रभखु ज्मू, 
............... कामयऩानरकाको कामायरम 

.................................। 

 

मस कामायरमफाट प्रदान गरयएको ई-रयक्सा नम्फय...........को फाटो 
इजाजतऩत्र नॊ.............. नानसएको/ हयाएको/ झतु्रो बएकोरे उक्त फाटो इजाजत 
ऩत्रको प्रनतनरवऩ ऩाउन ननम्न प्रभाण ऩत्र सक् कर य प्रनतनरवऩ सॊरग्न याखी मो 
दयखास्त ऩेश गयेको छु । व्महोया साॉचो हो झटु्ठा ठहये कानून फभोम्जभ 
सहुॉरा/फझुाउॉरा । 

 

1. ई-रयक्सा नम्फय्- 

2. फाटो इजाजतऩत्र नम्फय्- 

3. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र्- 
4. ट्रावपक प्रहयी कामायरमको ऩत्र्- 

5. अन्म प्रभाण्- 

 

दयखास्तिारको 
सही्- 
नाभ्- 

ठेगाना्- 
नभनत्- 

 

 

दटकट 

 

दटकट 
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अनसूुम्च-२१ 

फाटो ऩरयितयनको रानग ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान ्कामायरम प्रभखुज्मू, 
............... कामयऩानरकाको कामायरम, 
....................... । 
 

 मस कामायरमको फाटो इजाजत नॊ. ................... फाट फाटो इजाजतऩत्र 
नरइयहेकोभा हार उक्त फाटो ऩरयितयन गयी इजाजतऩत्र नरने इच्छा बएकोरे 
आिश्मक दस्तयु य प्रभाणहरू याखी दयखास्त ददएको छु । 

१. ई-रयक्सा नम्िय्- 

२. फाटो इजाजतऩत्र नॊ. - 

३. मातामात सेिाको नाभ्- 
४. ई-रयक्सा धनीको्- 
५. ऩवहरे ई-रयक्सारे फाटो इजाजतऩत्र ऩाएको फाटो्- 
६. ई-रयक्सा दताय प्रभाणऩत्र निीकयण्- 
७. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र्- 
८. विभाहरू्- 
९. ऩरयितयन गयी नरन चाहेको फाटोको विियण्- 
 क) 

 ख) 
 ग) 

१०. दस्तयु्- 
दयखास्तिाराको 
दस्तखत्- 

नाभ्- 

ठेगाना्- 
नभनत्- 

 

दटकट 

 

दटकट 
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कामायरम प्रमोजनको रानग 

फाटो इजाजतऩत्र नम्िय्- 

दस्तयु्- 
सॊरग्न कागजात 

.................................. 
नमाॉ फाटो इजाजतऩत्र ददन नसपारयस गनेको सही     

       ............................ 
       नमाॉ फाटो इजाजत ददन े

       अनधकायीको सही 
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अनसूुम्च-२२ 

जाॉचऩास गयाउनका रानग ददइन ेदयखास्त 

श्रीभान ्कामायरम प्रभखु ज्मू, 
............... कामयऩानरकाको कामायरम 

..................................। 

 

 ननम्न विियण बएको ई-रयक्साको जाॉचऩासको प्रभाणऩत्र ऩाउनका रानग 
राग्ने दस्तयु य अन्म आिश्मक कागजऩत्र सवहत दयखास्त ददएको छु । ई-रयक्साको 
जाॉच गयी ननमभानसुाय जाॉचऩास प्रभाण ऩत्र ऩाॉऊ। 

 

1. मातामात सेिाको नाभ्- 
2. ई-रयक्सा धनीको नाभ, थय य ठेगाना्- 
3. ई-रयक्सा व्मिस्थाऩकको नाभ, थय य ठेगाना्- 

4. ई-रयक्सा दताय नॊ. य नभनत्- 
5. ई-रयक्साको वकनसभ्- 

6. ऩवहरे फाटो इजाजतऩत्र नरएको बए सोको विियण्- 

 (क)  ई-रयक्सारे ऩाएको फाटो इजाजतऩत्र नॊ. ........................... य  

फहार अिनध्- 

 (ख) फाटो इजाजत ऩाएको ऺेत्र्- 
 (ग) फाटो इजाजत ददने कामायरम्- 

7. ऩवहरे जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नरएको बए सोको विियण्- 

8. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र नरने अिनध्- नभनत- .................. देम्ख 
................... सम्भ 

9. ई-रयक्सा भभयत सॊबाय गने गयेको िकय सऩको नाभ, ठेगाना य अनभुनतऩत्र य 
अनभुनत प्राप्त नभनत्- 

10. दस्तयु्- 
       दयखास्तिाराको 

 

दटकट 
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       सही्-  

       नाभ थय्- 

       ठेगाना्-  
       नभनत्- 
११. दयखास्िारा ई-रयक्सा चारक ऩरयचारक बए ननजको नाभ थय य ठेगाना य 
अनभुनतऩत्र नॊ.- 
12. अन्म्- 
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अनसूुम्च-२३ 
ई-रयक्सा जाॉच गदाय प्राविनधकरे बनुयऩने विियण पायाभ 

1. ई-रयक्सा सम्फन्धी विियण्- 

 (क) ई-रयक्सा दताय नॊ.- 

 (ख) ई-रयक्सा दताय नभनत्- 
 (ग) ई-रयक्सा धनीको नाभ, थय, फतन्- 

 (घ) ई-रयक्साको वकनसभ्- 

 (ङ) ई-रयक्साको भोडेर य फनाउने कम्ऩनीको नाभ्-  

(अ) भोडेर्- 

   (आ) फनाउने कम्ऩनी्- 

 (च) ई-रयक्सा फनेको सार्- 
 (छ) ई-रयक्साको चेनसस नॊ.- 
 (ज) ऩािय/नस.नस.- 

 (झ) ई-रयक्साको यङ्ग  

(अ) फनडको यङ्ग्- ........  (आ) नससाको यङ्ग्-.............. 
 (ञ) ई-रयक्साको िजन्-    

(अ) कुर  िजन्- ........ (आ) बायिहन ऺभता्- ...... 
(ट) नसट सॊखमा्- ...... 

 (ठ) प्रमोग्- 

 (ड) अन्म्- 

2. ई-रयक्सा दताय प्रभाण ऩत्रभा उल्रेम्खत विियण, बए /नबएको्- 
3. ई-रयक्साको फनडको यङ्ग य अिस्था दठक बए / नबएको .............. 
4. नसटहरु अिस्था दठक बए / नबएको ........... 
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5. ई-रयक्साको हेडराईट, व्माक राईट, साइड राईट आददको अिस्था दठक 
बए / नबएको .......... 

६. ई-रयक्साको स्टेरयङ्ग, बे्रकआददको अिस्था दठक बए/ नबएको  
७. ई-रयक्साको नम्फय प्रेटको अिस्था्- 
 (क) तोवकएको साइजभा बए /नबएको्- 
 (ख) तोवकएको यङ्ग बए नबएको्- 

८. ई-रयक्साको टामय य म्व्हरको अिस्था(अ) रयसोर गरयएको / नगरयएको्- 
........ (आ) म्व्हर नट  

९. सभवष्टगत भूल्माङ्कन्- (ई-रयक्साको टामय, म्स्प्रङ्ग ऩाता, टाइयेट तथा 
सयसपाई आददको अिस्था) 

१०. जाॉचऩास प्रभाण ददन मोग्म बए/ नबएको्- 

११. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र ददन ुऩने अिनध्- 
1२. अन्म्- 

ई-रयक्सा जाॉचऩास ददन मोग्म देम्खएभा सोको जाॉचऩास प्रभाणऩत्र प्रभाम्णत 

नसपारयस गने प्राविनधकको-   गरयददने अनधकायीको- 

सही्-       सही्- 
नाभ थय्-      नाभ थय्- 

नभनत्-       नभनत्- 
 

 

 

 

 

आऻारे, 
अम्ग्न प्रसाद अनधकायी 

प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 

   

         d"No ?= @%.– 


