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स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन व्यर्स्थापन 
सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ 

ननर्ााचन आयोगबाट स्र्ीकृत नमनत  

२०७९।०१।25 

स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन व्यर्स्थापन 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई संशोधन गना र्ाञ्छनीय भएकोले, 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम "स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ 
को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन व्यर्स्थापन सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) मापदण्ड, 
२०७९" रहेको छ । 

     (२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन व्यर्स्थापन 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ (यसपनछ "मूल मापदण्ड" भननएको) को दफा १ मा संशोधनः 
स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, २०७९ को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन 
व्यर्स्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को दफा १ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको 
उपदफा (१) राक्षिएको छः- 

 "(१) उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननधले मतदानको ददन सर्ारी 
साधन चलाउनका लानग अनसूुची - १ बमोक्षिमको ढााँचामा सम्बक्षन्धत मखु्य ननर्ााचन 
अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृत समि ननरे्दन ददन ु पनेछ ।यसरी ननरे्दन परेमा मखु्य 
ननर्ााचन अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृतले उम्मेदर्ारका लानग अनसूुची -४ बमोक्षिमको 
सर्ारी अनमुनत प्रदान गनुा पनेछ ।" 

3. मूल मापदण्डको दफा 3 मा संशोधनः मूल मापदण्डको दफा 3 मा देहायको उपदफा 
(3) थप गररएको छः- 

"(3) उपदफा (1)  र (2) को अनतररक्त आर्श्यकता र औक्षचत्य हेरी प्रमिु क्षिल्ला 
अनधकारीले अनमुनतपत्र िारी गना सक्नेछ।" 
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4. मूल मापदण्डको दफा ८ मा संशोधनः मूल मापदण्डको दफा ८ को सट्टा देहायको दफा 
८ राक्षिएको छः- 

 "८. ननर्ााचन सम्बन्धी कुनै कायामा प्रयोग नहनु े गरी एम्बलेुन्स, िानेपानीको 
ट्ांकर, दधु बोक्ने सर्ारी साधन, दमकल, दूरसंचार तथा केर्ल सेर्ा, शर् र्ाहन, 
अस्पतालका स्र्ास््यकमीको आर्ागमनका लानग प्रयोग हनुे साधन, अस्पतालमा कायारत 
पररचयपत्र प्राप्त क्षचहकत्सकले प्रयोग गने सर्ारी साधन, फोहोरमैला ओसार पसार गने 
सर्ारी साधन, तरकारी फलफूल तथा हर्द्यतु सेर्ा िस्ता अत्यार्श्यक सेर्ा र नम्बर 
प्लेटमा नसडी उल्लेि भएको कूटनीनतक ननयोगका सर्ारी साधनको हकमा सर्ारी 
अनमुनतपत्र नलन ुपने छैन |" 

5. मूल मापदण्डको अनसूुची 1 मा संशोधनः मूल मापदण्डको अनसूुची -1 को सट्टा देहायको 
अनसूुची 1 राक्षिएको छः- 
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अनसूुची-१ 

(दफा-1 साँग सम्बक्षन्धत) 
 

उम्मेदर्ारले मतदानको ददन प्रयोग गने सर्ारी साधन अनमुनतपत्रको लानग ददने ननरे्दनको ढााँचा 
 

 

श्री मखु्य ननर्ााचन अनधकृतज्यू/ननर्ााचन अनधकृतज्यू, 

....................... 
हर्षयः 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 बमोक्षिमको सर्ारी 
साधन प्रयोग गने अनमुनतपत्रको लानग यो ननरे्दन पेश गरेको छु । 

सर्ारी साधनको हर्र्रण 

सर्ारी साधनको 
हकनसम  

सर्ारी 
साधनको रङ्ग 

सर्ारी 
साधनको 
नम्बर 

सर्ारी 
धनीको 
नाम  

सर्ारी 
चालकको 
नाम 

सर्ारी चालकको 
सर्ारी चालक 
अनमुनत पत्र नं 

      
 
 
 

 

 

 

सर्ारी साधन प्रयोग गने उम्मेदर्ारको नामः ................... 
ननरे्दन ददने उम्मेदर्ार/ननर्ााचन प्रनतनननधको नामः ............................... 
सर्ारी साधन प्रयोग गने स्थानः ..................... 
दस्तितः       नमनतः .........................  
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6. मूल मापदण्डको अनसूुची २ मा संशोधनः 

(1) मूल मापदण्डको अनसूुची -२ को क्रमसङ्खख्या १ को सट्टा देहायको क्रमसङ्खख्या १ 
राक्षिएको छः- 

क्र.
सं. 

सर्ारी साधन 
प्रयोगकताा 

नसफाररस 
गने 

ननकाय 

सङ्खख्या अनमुनत 
ददन े

ननकाय 

कैहफयत 

१.  उम्मेदर्ार र्ा 
उम्मेदर्ारको 
ननर्ााचन 
प्रनतनननध  

 १. महानगरपानलका, उपमहानगरपानलका तथा 
नगरपानलकाका प्रमिु र्ा उपप्रमिु र गाउाँपानलकाका 
अध्यि र्ा उपाध्यिका लानग दईु पांग्र ेर्ा तीन पांग्र े
र्ा चार पांग्र ेहर्धतुीय तथा याक्षन्त्रक शक्षक्तबाट चल्न े
हलकुा सर्ारी साधन एउटा मात्र। 

२. महानगरपानलका तथा उपमहानगरपानलकाका 
र्डा अध्यि तथा र्डा सदस्यका लानग उम्मेदर्ार 
भएको र्डानभत्र मात्र प्रयोग गने गरी दईु पांग्र ेर्ा 
तीन पांग्र ेर्ा चार पांग्र ेहर्द्यतुीय तथा याक्षन्त्रक 
शक्षक्तबाट चल्ने हलकुा सर्ारी साधन एउटा मात्र। 

३. नगरपानलका तथा गाउाँपानलकाका र्डा अध्यि 
तथा र्डा सदस्यका लानग उम्मेदर्ार भएको र्डानभत्र 
मात्र प्रयोग गने गरी दईु पांग्र ेसर्ारी साधन एउटा 
मात्र। 

 

सम्बक्षन्धत 
मखु्य 
ननर्ााचन 
अनधकृत 
र्ा 
ननर्ााचन 
अनधकृत  

यस 
प्रयोिन
को लानग 
यस अक्षि 
प्रमिु 
क्षिल्ला 
अनधकारी
बाट 
सर्ारी 
अनमुनत 
नलई 
सकेको 
हकमा सो 
अनमुनत 
पत्रलाई 
मान्यता 
ददने।  

 

(2) मूल मापदण्डको अनसूुची -२ को क्रमसङ्खख्या 11 मा नसफाररस गने ननकायको महलमा 
देहाय बमोक्षिम राख्ःे- 

"सूचना तथा प्रशारण हर्भाग/प्रदेश सञ्चार रक्षिष्ट्रारको कायाालय/प्रदेश सरकार मातहतको 
सञ्चार प्रानधकरण" 

मूल मापदण्डको अनसूुची -२ को क्रमसङ्खख्या 11 को कैहफयत महलमा देहाय बमोक्षिम 
राख्ःे- 
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"आनधकारीक ननकायबाट िारी भएका प्रसे पास भएका संचारकमीहरूको हकमा सो प्रसे 
पासका आधारमा र प्रसे पास नभएका संचारकमीहरूको हकमा सूचना तथा प्रशारण 
हर्भाग/प्रदेश सञ्चार रक्षिष्ट्रारको कायाालय/प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्रानधकरणको 
नसफाररसका आधारमा सर्ारी अनमुनतपत्र िारी गने।" 

(3) मूल मापदण्डको अनसूुची -२ को क्रमसङ्खख्या 12 मा नसफाररस गने ननकायको 
महलमा देहाय बमोक्षिम राख्ःे- 

"सूचना तथा प्रशारण हर्भागले तोकेको आनधकाररक ननकाय/प्रदेश सञ्चार रक्षिष्ट्रारको 
कायाालय/प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार प्रानधकरण" 

7. मूल मापदण्डको दफा 5 मा संशोधनः - मूल मापदण्डको दफा 5 को सट्टा देहायको दफा 
5 राक्षिएको छः- 

"5. अशक्तता भएका व्यक्षक्तको लानग हर्शषे व्यर्स्थाः  आफैं  हहाँडडलु गना नसक्ने अशक्त 
व्यक्षक्तको लानग बासस्थानदेक्षि मतदान केन्रसम्म र मतदान केन्रदेक्षि बासस्थानसम्म 
आर्तिार्त गना मखु्य ननर्ााचन अनधकृत र्ा ननर्ााचन अनधकृतले अनसूुची 4 बमोक्षिमको 
अनमुनत ददएको सर्ारी साधन प्रयोग गना सहकने छ। त्यस्तो सर्ारी साधनमा अशक्त व्यक्षक्त 
र सहयोगका लानग ननिको साथमा एकािरको एक िना व्यक्षक्त मात्र रहन सक्नेछ।" 
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ननर्ााचन आयोग, नेपाल 

 

आयोगको बैठक संख्या 23/2079 नमनत 2078/01/25 मा बसेको बैठकमा प्रस्ततु प्रस्तार् 
नं. 139 पेश हुाँदा देहाय बमोक्षिम ननणाय भयो। 

आयोगको ननणाय 

संलग्न "स्थानीय तह सदस्य ननर्ााचन, 2079 को मतदानको ददनको सर्ारी आर्ागमन 
व्यर्स्थापन सम्बन्धी (पहहलो संशोधन) मापदण्ड, 2079" स्र्ीकृत गने। 

 

 

(सगनु सम्शेर ि.ब.रा) (डा. िानकी कुमारी तलुाधर) (राम प्रसाद भण्डारी) (इश्वरी प्रसाद पौड्याल) (ददनेश कुमार थपनलया) 


