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स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन व्यर्स्थापन सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७९ 

ननर्ााचन आयोगबाट स्र्ीकृत नमनत:२०७९।०१।२2 
 

1. अनमुनत माग गनुा पननेः (१) उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननधले मतदानको ददन 
सर्ारी साधन चलाउनको लानग अनसूुची-१ बमोजिमको ढााँचामा सम्बजन्धत मखु्य ननर्ााचन 
अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृत समक्ष ननरे्दन ददन ुपननछ । यसरी ननरे्दन परेमा मखु्य ननर्ााचन 
अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृतले उम्मेदर्ारको वर्र्रण यवकन गरी सोही ननरे्दनमा नसफाररस 
गनुा पननछ ।  

(२) उम्मेदर्ार बाहेक अन्य ननकाय र्ा संस्थाले सम्बजन्धत ननकाय र्ा संस्थाको आनधकाररक 
लेटर प्याडमा सर्ारी साधन नम्बर, सर्ारी साधनको वकनसम, सर्ारी साधन प्रयोगकतााको नाम 
समेत उल्लेख गरी अनसूुची-२ बमोजिमको नसफाररस ददने अनधकारीको नसफाररस नलई सो 
अनसूुची बमोजिम सर्ारी साधनको अनमुनतपत्र िारी गनन ननकाय र्ा अनधकारी समक्ष पत्र पेश 
गनुा पननछ।  

(३) सर्ारी साधनको लानग अनमुनत माग गना ननरे्दन ददाँदा र्ा पत्र पेश गदाा नमनत 
२०७९।०१।२८ सम्ममा ददई सक्न ुपननछ ।  

(४) काठमाडौं जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अनधकारीबाट िारी गररने अनमुनतपत्रका लानग 
आयोगमा स्थापना गररने एकीकृत सर्ारी साधन आर्ागमन डेस्कमा पत्र पेश गनुापननछ ।   

2. अनमुनतपत्र ददनेेः (१) सर्ारी साधन प्रयोग गनन अनमुनतपत्रको लानग ननरे्दन परेमा र्ा पत्र प्राप्त 
भएमा सम्बजन्धत ननकाय र्ा अनधकारीले अनसूुची-२ बमोजिमको सङ्खख्यामा नबढ्ने गरी 
अनमुनतपत्र ददन ुपननछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनमुनतपत्र ददाँदा आयोग र ननर्ााचन कायामा खवटएका 
सरुक्षाकमीलाई भारी सर्ारी साधन सञ्चालनको अनमुनत ददन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन वर्देशी नम्बर प्लेट भएको 
सर्ारी साधन प्रयोग गना अनमुनत ददइने छैन । 

3. प्रमखु जिल्ला अनधकारीले व्यर्स्था नमलाउनेेः (१) मानर्ीय उद्धार तथा सहायतामा प्रयोग गररने 
सर्ारी साधनको हकमा सम्बजन्धत जिल्लाको प्रमखु जिल्ला अनधकारीको अनमुनत नलई सर्ारी 
साधन प्रयोग गना सवकनेछ ।  
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(२) कामको प्रकृनत हेरी आयोग र्ा सम्बजन्धत जिल्लाको प्रमखु जिल्ला अनधकारीले एक भन्दा 
बढी जिल्लाका लानग सर्ारी साधन प्रयोग गनन गरी अनमुनतपत्र िारी गना सक्नेछ। 

4. वर्मानस्थल आर्तिार्त गनन व्यर्स्था नमलाउनेेः अन्तरााविय हर्ाई उडानको माध्यमबाट यात्रा 
गनन यात्रहुरूका हकमा पासपोटा, नभसा र हर्ाई वटकटका आधारमा नत्रभरु्न अन्तरााविय 
वर्मानस्थलसम्म र नत्रभरू्न अन्तरााविय वर्मानस्थलबाट यात्रकुो बासस्थानसम्मको आर्ागमनको 
सहिीकरण काठमाडौं जिल्लाको प्रमखु जिल्ला अनधकारीले नमलाउन ुपननछ ।  

5. अशक्तता भएका व्यजक्तको लानग वर्शषे व्यर्स्थाेः  आफैं  वहाँडडुल गना नसक्न ेअशक्त व्यजक्तको 
लानग बासस्थानदेजख मतदान केन्रसम्म र मतदान केन्रदेजख बासस्थानसम्म आर्तिार्त गना 
मखु्य ननर्ााचन अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृतले अनमुनत ददएको सर्ारी साधन प्रयोग गना 
सवकने छ। त्यस्तो सर्ारी साधनमा अशक्त व्यजक्त र सहयोगका लानग ननिको साथमा 
एकाघरको एक िना व्यजक्त मात्र रहन सक्नेछ । 

6. अनमुनतपत्रको ढााँचाेः यस मापदण्ड बमोजिम सर्ारी साधन प्रयोग गनन अनमुनतपत्र आयोगले 
अनसूुची-३ बमोजिमको ढााँचामा, मखु्य ननर्ााचन अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृतले अनसूुची- 4 

बमोजिमको ढााँचामा र प्रमखु जिल्ला अनधकारीले अनसूुची-5 बमोजिमको ढााँचामा िारी गनुा 
पननछ । 

7. सम्बजन्धत व्यजक्त र्ा पदानधकारीले मात्र प्रयोग गनुा पननेः यस मापदण्ड बमोजिम िारी गररएको 
अनमुनतपत्र बमोजिमको सर्ारी साधन सम्बजन्धत व्यजक्त र्ा पदानधकारीले मात्र प्रयोग गनुा 
पननछ । 

8. अनमुनतपत्र नलन ुनपननेः एम्बलेुन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेर्ा, शर् बाहन, 
अस्पताल सेर्ा तथा वर्द्यतु सेर्ा िस्ता अत्यार्श्यक सेर्ा र नम्बर प्लेटमा नसडी उल्लेख भएको 
कुटनीनतक ननयोगको सर्ारी साधनको हकमा सर्ारी अनमुनतपत्र नलन ुपनन छैन। 

9. एकीकृत सेर्ा प्रदान गनन: (१) जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौबाट िारी गररने सर्ारी 
साधनको अनमुनतपत्र समेत एकीकृत रुपमा आयोग पररसरबाटै उपलब्ध गराउने गरी सर्ारी 
आर्ागमन व्यर्स्थापन डेक्स स्थापना गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकृत सेर्ा प्रदान गनन प्रयोिनको लानग गहृ मन्त्रालय र  जिल्ला 
प्रशासन कायाालय, काठमाडौंबाट एक िना अनधकृतस्तरका कमाचारीलाई आयोगमा कािमा 
ल्याईनेछ ।  
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10. सर्ारी साधन आर्ागमन व्यर्स्थापन तथा अनगुमन सनमनतेः मतदानको ददनको लानग ददइने 
सर्ारी आर्ागमनको अनमुनतपत्र सम्बन्धी कायामा सहिीकरण गना, सो सम्बन्धमा आर्श्यक 
व्यर्स्था नमलाउन तथा सोको अनगुमन गनाका लानग आयोगमा देहाय बमोजिमको सर्ारी साधन 
आर्ागमन  व्यर्स्थापन तथा अनगुमन सनमनत रहनेछेः- 

(क) सहसजचर्, प्रशासन महाशाखा, आयोग        -संयोिक 
(ख) प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), गहृ मन्त्रालय -सदस्य 
(ग) प्रनतनननध (अनधकृतस्तर), सूचना तथा प्रसारण वर्भाग -सदस्य 
(घ) उपसजचर्, योिना, अनगुमन तथा रै्देजशक सम्बन्ध शाखा, आयोग -सदस्य 
 (ङ) संयोिकले तोकेको आयोगको शाखा अनधकृत - सदस्य-सजचर् 

11. सर्ारी साधन कब्िामा नलनेेः मतदानको ददन कसैले यो मापदण्ड वर्परीत सर्ारी साधन प्रयोग 
गरेको पाइएमा सरुक्षा ननकाय तथा सरुक्षाकमीले त्यस्तो सर्ारी साधन कब्िामा नलई 
मतदानको काम सम्पन्न भए पनछ मात्र वफताा ददन ुपननछ ।  
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अनसूुची-१ 

 

उम्मेदर्ारले मतदानको ददन प्रयोग गनन सर्ारी साधन अनमुनतपत्रको लानग ददने ननरे्दनको ढााँचा 
श्री प्रमखु जिल्ला अनधकारीज्यू, 

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

माफा त 
श्री मखु्य ननर्ााचन अनधकृतज्यू/ननर्ााचन अनधकृतज्यू, 

....................... 
वर्षयेः मतदानको ददन सर्ारी साधनको प्रयोग गना अनमुनत पाउाँ । 

स्थानीय तह ननर्ााचन २०७९ मा म  .............................. गाउाँपानलका/नगरपानलकाको 
..................... पदमा ............................ रािनीनतक दलको उम्मेदर्ार/स्र्तन्त्र 
उम्मेदर्ार भएकोले मतदानको ददन देहाय बमोजिमको सर्ारी साधन प्रयोग गनन 
अनमुनतपत्रको लानग यो ननरे्दन पेश गरेको छु । 

सर्ारी साधनको वर्र्रण 

सर्ारी साधनको 
वकनसम  

सर्ारी 
साधनको रङ्ग 

सर्ारी 
साधनको 
नम्बर 

सर्ारी 
धनीको 
नाम  

सर्ारी 
चालकको 
नाम 

सर्ारी चालकको 
सर्ारी चालक 
अनमुनत पत्र नं 

      
सर्ारी साधन प्रयोग गनन उम्मेदर्ारको नामेः ................... 
ननरे्दन ददने उम्मेदर्ार/ननर्ााचन प्रनतनननधको नामेः ............................... 
सर्ारी साधन प्रयोग गनन स्थानेः ..................... 
दस्तखतेः       नमनतेः .........................  
 

 

 

मखु्य ननर्ााचन अनधकृत/ननर्ााचन अनधकृतको कायाालयबाट  
नसफाररसकतााको 
दस्तखत: 

नाम: 

पद:           

नमनत: 

कायाालयको छाप:  
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अनसूुची-२ 
सर्ारी साधन प्रयोग गनन अनमुनतपत्रको लानग नसफाररस गनन तथा अनमुनतपत्र ददन ेअनधकारी र सर्ारीको सङ्खख्या 

कं्र. 
सं. 

सर्ारी साधन प्रयोगकताा नसफाररस गनन ननकाय संख्या 
अनमुनत ददन े

ननकाय 
कैवफयत 

१ उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको प्रनतनननध 
सम्बजन्धत मखु्य ननर्ााचन अनधकृत 
र्ा ननर्ााचन अनधकृत 

चार, तीन र्ा दईु पाङ्खर ेमध्ये १ र्टा 
मात्र 

सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 

२ सरुक्षाकमी  आर्श्यकता अनसुार 
सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 

३ राविय पयारे्क्षक (उपत्यकानभत्र) ननर्ााचन आयोग 
प्रत्येक संस्थाका लानग बढीमा चार, तीन 
र्ा दईु पाङ्खर ेमध्ये ५ र्टा मात्र 

प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

४ 
राविय पयारे्क्षक 
(उपत्यका बावहर) 

वहमाली जिल्ला 
ननर्ााचन अनधकारी 

दईु पाङ्खर े१ हलकुा सर्ारी १ सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 पहाडी जिल्ला दईु पाङ्खर े२ हलकुा सर्ारी २ 
तराईका जिल्ला दईु पाङ्खर े५ हलकुा सर्ारी ३ 

५ संरै्धाननक आयोगहरु  सम्र्जन्धत संरै्धाननक आयोग आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  

६ 
संरै्धाननक ननकायका प्रादेजशक एरं् 
जिल्लाजस्थत कायाालयहरू 

प्रदेश/ जिल्ला ननर्ााचन अनधकारी आर्श्यकता अनसुार 
सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 

७ 
कूटनीनतक ननयोगका कूटनीनतक 
अर्लोकनकताा 

 आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  

८ आयोगबाट आमजन्त्रत वर्जशष्ट अनतनथहरू  आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  
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९ 
कुटनैनतक ननकायका ननयनमत कायाालय 
प्रयोिन 

परराि मन्त्रालय आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

१० संयकु्त राि संघका ननयोगहरु परराि मन्त्रालय आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  

११ 
उपत्यकानभत्रका 
सञ्चार माध्यम 

Board Sheet का 
दैननक पनत्रका 

सूचना तथा प्रसारण वर्भाग 

प्रत्येक संस्थालाई कायाालय प्रयोिनका 
लानग बढीमा ५ र समाचार सङ्कलनका 
लानग बढीमा २० गरी बढीमा २५ 
र्टासम्म 

प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं  

 

दैननक पनत्रका 

प्रत्येक संस्थालाई कायाालय प्रयोिनका 
लानग बढीमा ५ र समाचार संकलनका 
लानग बढीमा १० गरर बवढमा १५ 
र्टासम्म  

साप्तावहक पनत्रका प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ३ र्टासम्म 
टेनलनभिन 
(क्यामेरा संख्याका 
आधारमा) 

प्रत्येक संस्थालाई बढीमा १० र्टासम्म 

रेनडयो/एफ. एम. 
प्रत्येक संस्थालाई कायाालय प्रयोिनका 
लानग १ र समाचार संकलनका लानग 
बढीमा ७ र्टासम्म 

अनलाइन समाचार 
प्रत्येक संस्थालाई कायाालय प्रयोिनका 
लानग २ र समाचार संकलनका लानग 
बढीमा ५ र्टासम्म 

फोटो पत्रकार प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ५ र्टासम्म 

रा.स.स. बढीमा ५ र्टासम्म 
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टेनलनभिन प्रशारण 
संस्था 
 सूचना तथा सञ्चार प्रवर्नध मन्त्रालय 

बढीमा २ र्टासम्म प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

प्रसे काउजन्सल 
नेपाल 

बढीमा ५ र्टासम्म 

१२ उपत्यकाबावहरका सञ्चार माध्यम 

सूचना तथा प्रसारण वर्भागले 
तोकेको स्थानीय सञ्चार गहृ र्ा 
जिल्लाजस्थत पत्रकार महासंघको 
कायाालय 

प्रत्येक संस्थालाई बढीमा ५ र्टासम्म 
सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 

१३ अन्तरााविय सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रसारण वर्भाग आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

१४ उडानसाँग सम्बजन्धत कायाालय प्रयोिन नागररक उड्डयन प्रानधकरण आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

१५ 
नत्रभरु्न अन्तरााविय वर्मानस्थल अध्यागमन 
कायाालय प्रयोिन 

अध्यागमन वर्भाग आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 

 

१६ 
नत्रभरु्न अन्तरााविय वर्मानस्थल भन्सार 
कायाालय प्रयोिन 

भन्सार वर्भाग आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी 
काठमाडौं 

 

१७ पयाटक (वर्मानस्थल -होटल- वर्मानस्थल) नेपाल पयाटन र्ोडा आर्श्यकता अनसुार 
प्रमखु जिल्ला 
अनधकारी, 
काठमाडौं 
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१८ ननर्ााचन कायाालय ननर्ााचन अनधकारी प्रत्येक कायाालयलाई २ र्टा 
सम्बजन्धत 
जिल्लाको प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी 

 

१९ आयोगले खटाएका अनगुमनकताा  आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  
२० साझेदार ननकायहरु (UNDP/ESP, IFES)  आर्श्यकता अनसुार  ननर्ााचन आयोग  
२१ अन्तराविय संघ संस्थाहरु  आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन आयोग  
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     ननर्ााचन आयोग, नपेाल 
 

 

 

 

 

 

मतदानको ददनको सर्ारी अनमुनतपत्र 
 

नोट: 
 यो सर्ारी अनमुनतपत्र सरुक्षाकमीहरुले सजिलैसाँग देख् ने गरी राख् नपुननछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आनधकाररक व्यजक्तबाहेक अरुलाई राख् न पाइने छैन । 

 सर्ारी साधन मतदाता ओसारपसार गनन कायामा प्रयोग गना पाइने छैन । 

 सर्ारी साधनलाई मतदानकेन्र नभत्र प्ररे्श अनमुनत हनुछैेन । 

 सर्ारी साधनमा असम्बजन्धत व्यजक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साधनकोदरुुपयोग भएको पाइएमा यो सर्ारी 
अनमुनतपत्र तत्काल खारेि गररनेछ। 

 

अनसूुची-३ 

स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ 

बैशाख ३० गते शकु्रबार 

 

१.  सर्ारी अनमुनतपत्रको नम्बरेः ........................................................................... 

२. सर्ारी साधनको वकनसम र नम्बरेः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकताा संस्था÷व्यजक्तेः ....................................................................... 

४. सर्ारीमा यात्रा गननको संख्याेः .......................................................................... 

५. सर्ारी चलाउन अनमुनत प्राप् त जिल्लाेः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको नामेः................................................................................... 

७.  अनमुनतपत्र िारी गनन आनधकाररक व्यजक्त  
 

दस्तखतेः– ...................... 

   नामेः– .............................    

पदेः ..............................  

कायाालयको छापेः 
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मतदानको ददनको सर्ारी अनमुनतपत्र 
 

नोट: 
 यो सर्ारी अनमुनतपत्र सरुक्षाकमीहरुले सजिलैसाँग देख् ने गरी राख् नपुननछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आनधकाररक व्यजक्तबाहेक अरुलाई राख् न पाइने छैन । 

 सर्ारी साधन मतदाता ओसारपसार गनन कायामा प्रयोग गना पाइने छैन । 

 सर्ारी साधनलाई मतदानकेन्र नभत्र प्ररे्श अनमुनत हनुछैेन । 

 सर्ारी साधनमा असम्बजन्धत व्यजक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साधनकोदरुुपयोग भएको पाइएमा यो सर्ारी 
अनमुनतपत्र तत्काल खारेि गररनेछ। 

 

स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ 

बैशाख ३० गते शकु्रबार 

१.  सर्ारी अनमुनतपत्रको नम्बरेः ........................................................................... 

२. सर्ारी साधनको वकनसम र नम्बरेः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकताा संस्था÷व्यजक्तेः ....................................................................... 

४. सर्ारीमा यात्रा गननको संख्याेः .......................................................................... 

५. सर्ारी चलाउन अनमुनत प्राप् त जिल्लाेः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको नामेः................................................................................... 

७.  अनमुनतपत्र िारी गनन आनधकाररक व्यजक्त  
 

दस्तखतेः– ...................... 

   नामेः– .............................    

पदेः मखु्य ननर्ााचन अनधकृत / ननर्ााचन अनधकृत  

कायाालयको छापेः 
 

 

अनसूुची-४ 

ननर्ााचन अनधकृतको कायाालय 

.......................... जिल्ला 
.......................... गाउाँपानलका/नगरपानलका 
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 मतदानको ददनको सर्ारी अनमुनतपत्र 
 

नोट: 
 यो सर्ारी अनमुनतपत्र सरुक्षाकमीहरुले सजिलैसाँग देख् ने गरी राख् नपुननछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आनधकाररक व्यजक्तबाहेक अरुलाई राख् न पाइने छैन । 

 सर्ारी साधन मतदाता ओसारपसार गनन कायामा प्रयोग गना पाइने छैन । 

 सर्ारी साधनलाई मतदानकेन्र नभत्र प्ररे्श अनमुनत हनुेछैन । 

 सर्ारी साधनमा असम्बजन्धत व्यजक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साधनको दरुुपयोग भएको पाइएमा यो 
सर्ारी अनमुनतपत्र तत्काल खारेि गररनेछ। 

 

अनसूुची-५ 

नपेाल सरकार  

गहृ मन्त्रालय 

 

स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ 

बैशाख ३० गते शकु्रबार 

१.  सर्ारी अनमुनतपत्रको नम्बरेः ........................................................................... 

२. सर्ारी साधनको वकनसम र नम्बरेः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकताा संस्था÷व्यजक्तेः ....................................................................... 

४. सर्ारीमा यात्रा गननको संख्याेः .......................................................................... 

५. सर्ारी चलाउन अनमुनत प्राप् त जिल्लाेः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको नामेः................................................................................... 

७.  अनमुनतपत्र िारी गनन आनधकाररक व्यजक्त  
 

दस्तखतेः– ...................... 

   नामेः– .............................    

पदेः ..............................  

कायाालयको छापेः 
 


