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अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७६ 

 

प्रस्तावना 
बडीमानिका नगिपानिका क्षते्रमा सञ्चािन ह ुँरै्द आएका अटो तथा ई-
रिक्सािाई व्यवशस्थत गनन अनत आवश्यक रे्दशिएकोिे स्थानीय सिकाि 
संचािन ऐन, २०७४ को र्दफा (१०२) को उपर्दफा (२) िे दर्दएको 
अनिकाि प्रयोग गिी नमनत २०७६ माघ ४ गतेको कायनपानिका बैठकबाट 
स्वीकृत भई नमनत २०७६ माघ ६ गतेको छैठौं नगिसभाबाट अन मोर्दन 
गिी अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७६ बनाई िागू गिेको      
छ । 

1.  संशक्षप्त नाम ि प्रािम्भः 
(क)   यो ननरे्दशिकाको नाम "बडीमानिका नगिपानिका क्षेत्रनभत्र 

अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७६" िहेको 
छ । 

(ि)   यो ननरे्दशिका नगि कायनपानिकािे स्वीकृत गिेपनछ िाग  
ह नेछ ।यो ननरे्दशिका नगिपानिका क्षेत्रमा मात्र िागू    
ह नेछ । 

2.  परिभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ननरे्दशिकामा 
(क)  "स्थानीय तह" भन्नािे नेपािको संवविानको िािा ५६ को 

उपिािा (४) बमोशिम गदठत नगिपानिका सम्झन  पर्दनछ । 
(ि)  "नगिपानिका" भन्नािे बडीमानिका नगिपानिका सम्झन  

पर्दनछ । 

(ग) "ननरे्दशिका" भन्नािे बडीमानिका नगिपानिका क्षेत्रनभत्र अटो 
तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७६ सम्झन       

पर्दनछ । 

(घ) "कायनपानिका" भन्नािे बडीमानिका नगि कायनपानिका सम्झन  
पर्दनछ । 
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(ङ) "प्रम ि" भन्नािे बडीमानिका नगिपानिकाको प्रम ििाई सम्झन  
पर्दनछ । 

(च)  "उपप्रम ि" भन्नािे बडीमानिका नगिपानिकाको उपप्रम ििाई 
सम्झन  पर्दनछ । 

(छ) "प्रम ि प्रिासकीय अनिकृत" भन्नािे बडीमानिका नगिपानिकाको 
प्रम ि प्रिासकीय अनिकृतिाई सम्झन  पर्दनछ । 

(ि) "सवािी सािन" भन्नािे अटो तथा ई-रिक्सा सम्झन  पर्दनछ । 

3. अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन सनमनतको गठनः 
(1)  नगिपानिकानभत्र अटो तथा ई-रिक्सा सञ्चािनिाई व्यवशस्थत गरै्द 

सवनस िभ ि र्द घनटना िवहत ढंगबाट सेवा स चारु एवं व्यवशस्थत 
गनन आवश्यक मागनर्दिनन गनन नगिपानिकामा रे्दहायअन सािको 
अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन सनमनत िहनेछ । 

(क) नगिपानिकाका प्रम ि               -अध्यक्ष 

(ि)  नगिपानिकाका उप-प्रम ि   -सर्दस्य 

(ग)  नगिपानिकाका प्रम ि प्रिासकीय अनिकृत  -सर्दस्य 

(घ)  कायनपानिकाका पूवानिाि ववकास सनमनतका संयोिक  -सर्दस्य 

(ङ)  अनिकृत प्रनतनननि, शिल्िा प्रिासन  

 कायानिय, बाि िा  -सर्दस्य 

(च) अनिकृत प्रनतनननि, शिल्िा  

 प्रहिी कायानिय, बाि िा          -सर्दस्य 

(छ) प्रम ि, शिल्िा ट्रावफक कायानिय, बाि िा   -सर्दस्य 

(ि) अटो व्यवसायी मध्ये नगिपानिकाबाट  

 मनोननत व्यवसायी                          -सर्दस्य 

(झ) नगिपानिकाको योिना तथा  

 प्रिासन िािा प्रम ि   -सर्दस्य-सशचव 

(२) ननयम ३(१) बमोशिम गदठत सनमनतको बैठक 
आवश्यकतान साि बस्नेछ । अध्यक्षको आरे्दिान साि सर्दस्य 
सशचविे बैठक बोिाउनेछन ्। बैठकमा ननर्नय बह मतको 
आिािमा ह नेछ । 
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४. अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन सनमनतको कामः 
(१)  नगिपानिकानभत्र अटो तथा ई-रिक्सा सञ्चािनिाई व्यवशस्थत 

गनन आवश्यक मागनर्दिनन गने । 

(२)  अटो तथा ई-रिक्साको पावकन ङस्थि तोक्ने । 

(३)  अटो तथा ई-रिक्साको भाडार्दि ननिानिर् गने । 

(४)  आवश्यकतान साि अटो तथा ई-रिक्साको संख्या ननिानिर् गने । 

(५) अटो तथा ई-रिक्साको व्यवस्थापन ि यात्र  हरुवीच भएको 
वववार्दको समािान गनन आवश्यक सहशिकिर् गने । 

५.  र्दतान, नववकिर् ि िािेिीः 
(१) प्रत्येक अटो तथा ई-रिक्सािे सवािी ऐन/ननयम बमोशिम 

यातायात कायानियमा ननयमान साि र्दतान एवम ्नववकिर् भै 
नगिपानिकामा बावषनक रुपमा नगिपानिकािे तोकेको बावषनक 
सवािी कि तोवकएको म्यार्दनभत्र ब झाई अन सूची १ 
बमोशिमको ननवेर्दन दर्दई र्दतान ह न  पनेछ । अटो तथा ई-
रिक्सा र्दतान गर्दान ननम्न कागिातहरु पेि गन नपनेछ । 

(क)  तोवकएको ढाुँचामा ननवेर्दन । 

(ि)  प्रर्द षर् मापर्दण्डनभत्र पिेको प्रमाशर्त पत्र । 

(ग)  सक्कि भन्साि पत्र वा भन्साि महि ि नतिेको िनसर्द । 

(घ)  फमन वा कम्पनीमा र्दतान भएको प्रमार्पत्र । 

(ङ) आयकि र्दतानको कागिात/किच  क्ता प्रमार्पत्रको 
प्रनतनिवप/भ्याट र्दतानको प्रनतनिवप 

(च)  सवािी सािनको ईशन्िन/ च्यानससको फोटो । 

(छ)  बीमाको कागिात । 

(ि)  सवािी कि/ आयकि नतिेको िनसर्द । 

(झ)  ववशिय संस्थाबाट ऋर् िगानी भै र्दतान ह नेहरुको 
हकमा ववशिय संस्थाको र्दतान प्रमार्पत्र, आयकि, 
किच  क्ता ि ब्यशक्त भए नागरिकताको प्रमार्पत्र । 

(ञ)  सवािी िनन स्वयं उपशस्थत ह न  पनेछ । 
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(२) नगिपानिकामा र्दतान भै सञ्चािनमा आएका अटो तथा ई-
रिक्सािे बावषनक रुपमा नगिपानिकामा तोवकएको सवािीकि 
ब झाई नववकिर् गन नपनेछ।नववकिर् गर्दान ननम्न कागिातहरु 
पेि गन न पनेछ । 

(क) तोवकएको ढाुँचामा ननवेर्दन । 

(ि)  प्रर्द षर् मापर्दण्डनभत्र पिेको प्रमाशर्त पत्र । 

(ग)  र्दतान गर्दान वा अशघल्िो आ.व. मा नववकिर् गर्दान 
ब झाएको सवािी किको िनसर्द । 

(घ)  सवािी सािनिाई कायानियमा ल्याई तोवकएको 
प्राववनिक कमनचािीबाट चेकिाुँच गिाउन पने । 

(ङ)  बीमाको कागिात । 

(च)  सवािी चािकको सवािी चािक अन मती पत्रको 
प्रनतनिवप । 

(छ)  सवािी िनी स्वयम उपशस्थत ह न पने । उपशस्थत ह न 
नसक्ने भएमा ननिको मञ्ज रिनामा पत्र । 

(३)  ननयमान साि प्रर्द षर् मापर्दण्ड प िा नगिेको, सवािी सािन चेकिाुँच 
गर्दान सवािी सञ्चािन गनन उशचत नरे्दशिएको ि बावषनक नववकिर् 
ह न पने समयनभत्र नववकिर् नभई एक बषन म्यार्द नाघेको सवािी 
सािनको सवािी र्दतान िािेिी गरिनेछ । यसिी िािेिीमा पिेका 
सवािी सािनहरु प नः र्दतान ह न आएमा  ननयम ५ को उपननयम 
१ को प्रविया प ि ्याई र्दतान ह न  पनेछ ।  

६.  रुट ननिानिर्ः 
(१) नगिपानिका क्षेत्रनभत्रका नबनभन्न स्थानका िानग तोवकए 

बमोशिमको सेक्टिमा पावकन ङ ह नेगिी उल्िेशित संख्यामा 
अटो तथा ई-रिक्सािे सेवा दर्दने गिी तोवकए बमोशिमको 
ि ल्क निई नगिपानिकािे अन सूची २ बमोशिमको रुट 
ननिानिर् पत्र िािी गनेछ । सवािी सािनिे अननवायन रुपमा 
रुट ननिानिर् पत्र/ रुट पिनमट बोक्न  पनेछ । 
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(२)  यस्तो रुट ननिानिर् आवश्यकतान साि ४ मवहना वा ६ मवहना 
वा १ बषनको िानग ह नसक्नेछ । 

(३)  सवािी सािनिे तोवकएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा रुट 
पिनमट ननिई सञ्चािन गनन पाईने छैन । 

(४)  रुट परिवतनन गनन चाहेमा सवािी सािनिे प नः नगिपानिकामा 
ननवेर्दन दर्दन पनेछ । नगिपानिकािे पनन ननयम ६(१) को 
प्रकृया प िा गिी रुट परिवतनन गरिदर्दन सक्नेछ । 

(५)  रुट पिनमटको र्दस्त ि तोवकए बमोशिम ह नेछ । 

७.  सवािी चािकिे पािना गन नपने ननयमहरुः 
 प्रत्येक सवािी चािकिे ननम्नान सािका ननयमहरु अननवायनरुपमा 

पािना गन नपनेछ । 

(क)  सवािी चािक अन मनतपत्र, सवािी र्दतान वकताव, बाटो ईिाितपत्र 
साथमा निएिमात्र सवािी चिाउन  पने। 

(ि)  बीमा गिेको कागिात, नववकिर् गिेको प्रमार्पत्र साथमा िािेि 
मात्र सवािी चिाउन पने । 

(ग)  याशन्त्रक अवस्था दठक भए नभएको चेकिाुँच गने, तोवकएको भाि, 
क्षमता ि गनतमामात्र सवािी सािन चिाउन पने । 

(घ)  मार्दकपर्दाथन तथा िाग औषि सेवन गिेिसवािी चिाउन पाईने छैन, 
त्यसैगिी कान निे प्रनतवन्ि गिेका मािसमान ओसाि-पसाि गनन 
पाईने छैन । 

(ङ)  सवािी चिाउुँर्दा मोवाईि फोनको प्रयोग नगने ि ठूिो आवािमा 
गीत संनगत बिाएि सवािी सािन नचिाउने । 

(च)  िेन अन िासन पािना गने, आफूभन्र्दा अगानडको सवािी सािनसुँग 
Breaking Distance कायम गन नपने । 

(छ)  अगानडको भागमा चािकको र्दायाुँबायाुँ यात्र   तथा मािसमान िाख्न 
नपाईने । त्यसैगिी सवािीको बावहिी भागमा मािसमान तथा यात्र   
िाख्न ि झ न्याउन नपाईने । 
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(ि)  सामाशिक सद्भाव ि सडक स िक्षामा ध्यान दर्दर्दैं यात्र  मैत्री व्यवहाि 
गन नपने, साथै अिक्त, बदृ्ध तथा बािबानिकािाई वविेष ध्यान 
प यानउन  पने । 

(झ)  सडकमा िथाभावी सवािी सािन िोक्ने, पावकन ङ गने िस्ता कायन 
गनन पाईने छैन । सवािी प र्नरुपमा िोवकएपनछ मात्र यात्र   चढाउने 
ि ओिाल्ने गन नपछन । 

(ञ)  िातीको समयमा िाईटको सवह सर्द पयोग गन नपनेछ । 

(ट)  सवािी र्द घनटना, सवािी आवागमन अबिोि, ट्रावफक समस्या तथा 
ग नासो भए तत्काि ट्रावफक प्रहिी कायानिय ि नगिपानिका 
कायानियिाई िानकािी दर्दन पनेछ । 

८.  यात्र   स िक्षाः 
 यात्र   स िक्षाका िानग प्रत्येक सवािी सािनमा ननम्नान सािको 

ननयमहरु पािना गन न/गिाउन  पनेछ । 

(क)  अटो तथा ई-रिक्साहरुको र्दावहने तफन बाट यात्र   चढ्ने ि झने गनन 
ननमल्ने बनाउन पने । 

(ि)  स्थान अन सािको भाडार्दि उल्िेि गिी सवािी सािनमा रे्दशिनेगिी 
टाुँस्न पछन ।  

(ग)  साउण्ड नसस्टम चिाउर्दाुँ यात्र   तथा वाताविर्मा प्रभाव नपाने गिी 
चिाउन  पने । 

(घ)  यात्राका बित यात्र  हरुिे िथाभावी फोहोि नफाल्ने व्यवस्था 
नमिाउन  पने । 

९.  बीमा सम्वन्िी व्यवस्थाः  

(१)  सवािी िनी वा व्यवस्थापकिाई बीमा वापतको िनसर्द मात्र काटेको 
आिािमा र्द घनटना भएपनछ बीनमत िकम नपाईने ह नािे अननवायन 
रुपमा सम्वशन्ित बीमा कम्पनीसुँग सो िकम बिाबिको बीमा 
पोनिनस वा प्रमार्पत्र निन पने अन्यथा र्द घनटना वापतको क्षनतप ती 
नपाईने व्यहोिाको िानकािी दर्दन  पनेछ । कायानियमा बीमा 
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पोनिनस  कागिात पेि नगिेमा कायानियबाट सम्पार्दन ह ने सवािी 
सम्वन्िी क नैपनन सेवाहरु प्रर्दान गरिने छैन । 

(२)  प्रत्येक सवािीिे ऐन ि ननयमिे तोके बमोशिमको र्द घनटना बीमा, 
मिर्द ि बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा आदर्दको बीमा गिेको ह न पछन । 

(३)  बाटो ईिाित िािी वा नववकिर् गर्दान उक्त सवािीको सम्वशन्ित 
अनभिेिमा बीमाको नाम ि वहाि अविी िनाउन  पनेछ । 

१०.  िरिवाना सम्वन्िी व्यवस्थाः 
(१)  सवािी र्दतान नगिी वा अन मनत ननिई चिाएमा वा स्वीकृनत 

ननिई िंग, नसट, स्वरुप, इशन्िन, च्यानसस हेिफेि गिेमा वा 
आवागमनमा बािा प ि ्याएमा रु. एक हिाि रे्दशि पाुँच 
हिािसम्म िरिवाना ह नेछ । 

(२)  तपनसि बमोशिम कस ि गनेिाई तत्काि ट्रावफक प्रहिीिे 
ननयमान साि िरिवाना गनेछ । सो िकम तत्काि ब झाउन 
नसक्नेिाई ट्रावफक प्रहिीिे २४ घण्टा नभत्र सम्वशन्ित 
नगिपानिकामा पठाउन  पनेछ ि नगिपानिकािे कस ि ि िाई 
ट्रावफक प्रहिीको प िीको आिािमा पवहिो पटक रु.५००।-, र्दोस्रो 
पटक रु. १०००।-, तेस्रो पटक रु. १५००।- ि त्यसपनछ 
पटकैवपच्छे र्दोब्बि िरिवाना गिी सचेत गिाउन सक्नेछ । 

(क)  ट्रावफक संकेत वा ननयम उिङ्घन गिी सवािी चिाएको । 

(ि)  ननषिे गरिएको ठाुँउ वा समयमा पावकन ङ गिेको । 

(ग)  सवािी मोड्न वा ध्वनी संकेत ननषिे गरिएको ठाुँउमा 
मोडेमा वा ध्वनी संकेत दर्दएमा । 

(घ)  गित साईडबाट सवािी चिाएमा वा एकतफी 
सडकमा सो नबपरित सवािी चिाएमा । 

(ङ)  अवस्था दठक नभएको सवािी चिाएमा वा ननिानरित 
गनत भन्र्दा बढी गनतमा सवािी चिाएमा । 

(च)  िाती बशि नबािी सवािी चिाएमा । 

(छ)  मार्दक पर्दाथन सेवन गिी सवािी चिाएमा । 

(ि)  नम्बि प्िेट निािी सवािी चिाएमा । 
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(झ)  ननिानरित नसटभन्र्दा बढी यात्र   िािी चिाएमा वा ननिानरित 
भाडा भन्र्दा बढी भाडा निई सवािी चिाएमा । 

(ञ)  सवािी चािक अन मनतपत्र वा बाटो ईिाितपत्र 
साथमा निािी सवािी चिाएमा । 

११.  िाुँचपास सम्वन्िी व्यवस्थाः  

(१)  प्रत्येक अटो तथा ई-रिक्सािे ६/६ मवहनामा अननवायन रुपमा 
नगिपानिकाको कायानियमा सवािी सािन ल्याई सम्वशन्ित 
प्राववनिकबाट िाुँचपास गिाउन  पनेछ । सवािी िाुँचपास र्दस्त ि रु. 
२००।- िाग्नेछ । 

(२)  िाुँचपास गने अविी सवकएको ७ दर्दननभत्र आफ्नो सवािीको 
अननवायन िाुँचपास गिाउन पनेछ । सो अविी नाघी आएमा थप ३५ 
दर्दन सम्मको िानग र्दोब्बि र्दस्त ि िाग्नेछ । सो अविी समेत 
नाघी आएमा र्दोब्बिका अनतरिक्त थप २०००।- सम्म िरिवाना 
गनन सवकनेछ । 

(३)  सवािी िाुँचपास गनन नगिपानिकािे तोकेको मापर्दण्ड प िा भएको 
ह न पनेछ । 

१२. भाडार्दिः  

 नगिपानिकानभत्र सञ्चािन ह ने सवािी सािनिे ननम्न बमोशिमको 
अनिकतम भाडार्दि निई सेवा दर्दन पनेछ ।तोवकएको भाडार्दिभन्र्दा 
बढी अस ि गिेको पाईएमा ननयम (१०) को उपननयम (२) 
बमोशिमको र्दण्डसिाुँय तथा िरिवाना गनन सवकनेछ । 

(१)  वपच गरिएको सडकमा सवािी सािनमा यात्रा गिे वापत प्रत्येक 
यात्रीको न्यूनतम रु. १० ि त्यसपनछ प्रनतवकिोनमटि थप रु. ९ 
का र्दििे भाडार्दि कायम ह नेछ । 

(२)  सेक्टि अन सािको भाडार्दि ननयम (३) को उपननयम (१) बमोशिम 
गदठत सनमनतिे तोके बमोशिम कायम ह नेछ । 
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(३)  भाडार्दि परिवतनन गन न पने अवस्था आएमा ननयम (३) को 
उपननयम (१) बमोशिम गदठत सनमनतिे समय सापेक्ष परिवतनन 
गनन सक्नेछ । 

१३. अन गमनः 
 ट्रावफक प्रहिी ि नगिपानिकािे उल्िेशित ननरे्दशिका बमोशिम अटो 

तथा ई-रिक्सा सञ्चािन भए/नभएको अन गमन गनन सक्नेछ । 

१४. वववविः 
 यस ननरे्दशिकामा उल्िेि नभएका ववषयहरु सवािी तथा यातायात 

व्यवस्था ऐन, ननयम तथा अन्य प्रचनित कान न बमोशिम ह नेछन ्। 
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अन सूची -१ 

र्दफा ५ संग सम्बन्िीत 

अटो तथा ई-रिक्सा र्दतान /नववकिर् गननको िानग ननवेर्दनको ढाुँचा 
 

नमनत =============================== 
श्री प्रम ि प्रिासकीय अनिकृतज्यू 

बडीमानिका नगिपानिका,  
dft{8L, बाि िा । 
 

ववषय - अटो तथा ई-रिक्सा र्दतान/नववकिर् गरिपाउुँ। 
 

उपिोक्त सम्बन्िमा मेिो / हाम्रो नाममा िहेको ननम्नान सािको सवािी सािन तहाुँ नगिपानिका 
के्षत्र नभत्र संचािन गर्दान रे्दहायका वववविर् संिग्न िाशि रु ================== को िािश्व र्दाशििा गिेको 
भौचि यसै साथ संिग्न िाशि अन िोि गर्दनछ । 

तपनसि 

१. सवािी िननको नाम  

२. सवािी सािन नम्बि 
३. इशन्िन नम्बि  
४. चेनसि नम्बि  

 

संिग्न कागिात 

क. सवािी र्दतान प्रमार् पत्रको प्रनतनिपी । 

ि. सवािी चािकको अन मती प्रनतनिपी । 

ग. प्रर्द षर् मापर्दण्ड नभत्र पिेको प्रमाशर्त गरिएको पत्र । 

घ. सक्कि भन्साि प्रज्ञापन पत्र / भन्साि महि ि नतिेको िनसर्द प्रनतनिपी । 

ङ. फमन वा कम्पनीमा र्दतान भएको प्रमार्पत्रको प्रनतनिपी । 

च. आयकि र्दतानको कागिात / किच  क्ता प्रमार्पत्रको प्रनतनिपी । 

छ. सवािी सािन चेकिाुँच कागिात 

ि. ववमाको कागिात 

झ. वविीय संस्थाबाट ऋर् िगानी भै र्दतान ह नेहरुको हकमा वविीय संस्थाहरुको र्दतान 
प्रमार्पत्र आयकि किच  क्ता ि व्यशक्त भए नागरिकताको प्रनतनिपी । 

 

ननवरे्दकको नाम : 

र्दस्तित : 

नमनत : 
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अन सूची - २ 
रुट पिनमट वकतावको ढाुँचा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cf1fn],  

o1/fh cof{n 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 

बडीमानिका नगिपानिका 
नगि कायनपानिकाको कायानिय 

मातनडी बाि िा 
 

रुट परिमट इिाित पत्र 

 

  

सवािी र्दतान नं 

सवािी िनीको नाम 

वतन 

सवािीिनीको       र्दतान गने अनिकािीको  

हस्ताक्षि     हस्ताक्षि 

 

सवािी सािनको ववस्ततृ ववविर् 

१. कम्पनीको नाम 

२. सवािीको मोडि 

३. बनेको साि 
४. नसनिण्डि संख्या 
५. च्यानसि नं. 
६. इशन्िन नं 

७. हषन पावि / नस.नस. 
८. सवािीको िंग 

९. चािक सवहत नसट क्षमता 
१०. इन्िन 

११. भन्साि ननस्सा 
१२. चिाउने इिाका 
१३. प्रयोिन 

 

 इिाित 
पत्र 
पाएको 
क्षेत्र 

बहाि 
अविी 

इिाित 
नववकिर् 
गने 
अनिकािीको 
र्दस्तित ि 
नमनत 

कै. 

 
 
 
 
 
 
 

    

 


