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 प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचिको मिदािको ददिको सर्ारी आर्ागमि 
व्यर्स्थापि सम्बन्िी मापदण्ड, २०७९ 

तिर्ााचि आयोगबाट स्र्ीकृि तमति:२०७९।07।26 

 

1. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यस मापदण्डको िाम "प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तिर्ााचिको मिदािको ददिको सर्ारी आर्ागमि व्यर्स्थापि सम्बन्िी मापदण्ड, २०७९" रहेको 
छ । 

(२) यो मापदण्ड िरुुन्ि प्रारम्भ हिुेछ । 

2. अिमुति माग गिुा पिनः (१) उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको तिर्ााचि प्रतितितिले मिदािको ददि 
सर्ारी सािि प्रयोग गिाका लातग अिसूुची-१ बमोक्षिमको ढााँचामा सम्बक्षन्िि मखु्य तिर्ााचि 
अतिकृि र्ा तिर्ााचि अतिकृिसमि तिरे्दि ददि ुपिनछ।  

(२) उम्मेदर्ार बाहेक अन्य तिकाय र्ा संस्थाले मिदािको ददि सर्ारी सािि प्रयोग 
गिाको लातग सम्बक्षन्िि तिकाय र्ा संस्थाको आतिकाररक लेटर प्याडमा सर्ारी सािि िम्बर, 
सर्ारी साििको ककतसम र सर्ारी सािि प्रयोगकिााको िाम समेि उल्लेख गरी अिसूुची-२ 
बमोक्षिमको तसफाररस ददिे अतिकारीको तसफाररस तलई सो अिसूुची बमोक्षिमको अिमुति-पत्र 
िारी गिन तिकाय र्ा अतिकारीसमि तिरे्दि ददि ुर्ा पत्र पठाउि ुपिनछ ।  

3. अिमुतिपत्र ददिःे (१) दफा २ को उपदफा (१) बमोक्षिम मिदािको ददि सर्ारी सािि प्रयोग 
गिाको लातग तिरे्दि प्राप्त भएमा मखु्य तिर्ााचि अतिकृि र्ा तिर्ााचि अतिकृिले अिसूुची-२ 
बमोक्षिमको सङ्खख्यामा िबढ्िे गरी अिसूुची-३ बमोक्षिमको ढााँचामा अिमुतिपत्र िारी गिुा   
पिनछ ।  

(२) दफा २ को उपदफा (२) बमोक्षिम मिदािको ददि सर्ारी सािि प्रयोग गिाको 
लातग तिरे्दि र्ा पत्र प्राप्त भएमा अिसूुची-२ मा उक्षल्लक्षखि तिकाय र्ा अतिकारीले सोही 
अिसूुचीमा िोककएको सङ्खख्यामा िबढ्िे गरी आयोगबाट िारी गररिे सर्ारी अिमुतिपत्रको हकमा 
अिसूुची-४ बमोक्षिमको ढााँचामा र प्रमखु क्षिल्ला अतिकारीबाट िारी गररिे सर्ारी अिमुतिपत्रको 
हकमा अिसूुची-५ बमोक्षिमको ढााँचामा अिमुतिपत्र िारी गिुा पिनछ ।  

(३) आयोग र्ा प्रमखु क्षिल्ला अतिकारीले अिमुतिपत्र िारी गदाा कामको प्रकृति हेरी 
एकभन्दा बढी क्षिल्लाका लातग सर्ारी सािि प्रयोग गिन गरी अिमुतिपत्र िारी गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१), (२)  र्ा (३) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापति कर्देशी िम्बर 
प्लेट भएको सर्ारी सािि प्रयोग गिा अिमुति ददइि ेछैि। 
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4. आर्श्यक व्यर्स्था तमलाउिःे (१) मािर्ीय उद्धार, िथा सहायिा एर्म ्आपिकालीि अर्स्थामा 
प्रयोग गररिे सर्ारी साििको हकमा सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु क्षिल्ला अतिकारीले त्यस्िो 
सर्ारी साििको आर्ागमिका लातग आर्श्यक व्यर्स्था तमलाउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (1) को अतिररक्त तिर्ााचिको स्र्च्छिा, स्र्िन्त्रिा र तिष्पििामा असर 
िपिन गरी आर्श्यकिा र औक्षचत्य हेरी प्रत्येक क्षिल्लामा सर्ारी साििको उक्षचि व्यर्स्थापि गिा  
देहाय बमोक्षिमको क्षिल्लास्िरीय सर्ारी सािि व्यर्स्थापि सतमति रहिेछ:-  

(क) प्रमखु क्षिल्ला अतिकारी    -संयोिक 

(ख) क्षिल्ला प्रहरी कायाालयको प्रमखु  - सदस्य 

(ग) िेपाल पत्रकार महासंघका क्षिल्ला सभापति  -सदस्य 

(घ) क्षिल्ला उद्योग र्ाक्षिज्य महासंघका अध्यि  -सदस्य 

(ङ) तिर्ााचि कायाालयको प्रमखु   -सदस्य 

(च) सहायक प्रमखु क्षिल्ला अतिकारी     - सदस्य-सक्षचर् 

5. कर्मािस्थल आर्ििार्ि गिन व्यर्स्था तमलाउिःे (१) अन्िरााकिय िथा आन्िररक हर्ाई उडािको 
माध्यमबाट यात्रा गिन यात्रहुरूको हकमा पासपोटा, तभसा र हर्ाई कटकटका आिारमा 
बासस्थािदेक्षख कर्मािस्थलसम्म र कर्मािस्थलदेक्षख यात्रकुो बासस्थािसम्मको आर्ागमिको लातग 
सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु क्षिल्ला अतिकारीले सहिीकरि गिुा पिनछ।        

       (२) आन्िररक हर्ाई उडािको माध्यमबाट यात्रा गिन यात्रहुरूको हकमा हर्ाई 
कटकटका आिारमा बासस्थािदेक्षख कर्मािस्थलसम्म र कर्मािस्थलदेक्षख यात्रकुो बासस्थािसम्मको 
आर्ागमिको लातग सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु क्षिल्ला अतिकारीले सहिीकरि गिुापिनछ।  

6. आफै कहंडडलु गिा िसक्ि ेव्यक्षक्तका लातग कर्शषे व्यर्स्थाः  (१) अपाङ्गिा भई आफैं  कहाँडडलु गिा 
िसक्िे व्यक्षक्तको लातग बासस्थािदेक्षख मिदाि केन्रसम्म र मिदाि केन्रदेक्षख बासस्थािसम्म 
आर्ििार्ि गिा अर्िी कायम रहेको पूिा अशक्त र्ा अति अशक्त अपाङ्गिा पररचय पत्र (क र 
ख र्गा) को आिारमा सर्ारी साििको प्रयोग गिा सककिेछ ।  

 (२) अशक्तिाको कारिले आफैँ  कहाँडडुल गिा िसक्िे व्यक्षक्तको हकमा सम्बक्षन्िि र्डा 
कायाालयको तसफाररसमा तिर्ााचि अतिकृिले अिसूुची-६ बमोक्षिमको ढााँचामा अिमुतिपत्र िारी 
गिा सक्िेछ ।  

7. सम्बक्षन्िि व्यक्षक्त र्ा पदातिकारीले मात्र प्रयोग गिुा पिनः यस मापदण्ड बमोक्षिम िारी गररएको 
अिमुतिपत्र बमोक्षिमको सर्ारी सािि सम्बक्षन्िि व्यक्षक्त र्ा पदातिकारीले मात्र प्रयोग गिुा 
पिनछ।  
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8. अिमुतिपत्र तलि ुिपिनः (१) मिदािको ददि देहायको सर्ारी सािि प्रयोग गिा सर्ारी अिमुति-
पत्र तलिपुिन छैिः- 

(क)  तबरामी बोकेको एम्बलेुन्स,  

(ख)  खािेपािीको ट्याङ्कर,  

(ग)  दिु बोक्िे सर्ारी सािि,  

(घ)  दमकल,  

(ङ)  सूचिा िथा प्रसारि कर्भाग र्ा प्रदेश सञ्चार रक्षििारको कायाालय र्ा प्रदेश 
सरकार मािहिको सञ्चार प्रातिकरि र्ा अन्य त्यस्िै प्रकृतिको तियामक 
तिकायबाट िारी गररएको प्रसे पास र्ा प्रचतलि कािूिबमोक्षिम दिाा  र प्रसे 
काउक्षन्सल िेपालमा सूचीकृि भई सञ्चालिमा रहेका सम्बक्षन्िि सञ्चारगहृबाट 
िारी पररचय-पत्र बाहक सञ्चारकमीले प्रयोग गिन सर्ारी सािि,  

(च)  दूरसञ्चार िथा केबल सेर्ाका लातग प्रयोग हिुे सर्ारी सािि,  

(छ)  शर् र्ाहि,  

(ि)  अस्पिालमा कायारि पररचय-पत्र प्राप्त क्षचककत्सक, स्र्ास््यकमी िथा 
कमाचारीको आर्ागमिका लातग प्रयोग हिुे सर्ारी सािि,  

(झ)  तिर्ााचि आयोगबाट िारी पररचय-पत्र र्ाहक पयारे्िक, अर्लोकिकिाा, 
अिगुमिकिााले प्रयोग गिन सर्ारी सािि, 

(ञ)  फोहोरमैला ओसारपसार गिन सर्ारी सािि,  

(ट)  िरकारी, फलफूल िथा कर्द्यिु सेर्ाका लातग प्रयोग हिुे सर्ारी सािि,  

(ठ)  कूटिीतिक तियोग, यू.एि. एिेन्सी र कद्धपिीय िथा बहपुिीय कर्कास 
साझेदार संस्थाहरुमा कायारि पदातिकारी एर्म ्कमाचारीले प्रयोग गिन तिलो 
िम्बर प्लेट भएको सर्ारी सािि,  

(ड)  कर्देशी पयाटक मात्र बोकेको हररयो िम्बर प्लेट भएको सर्ारी सािि, 

(ढ) सरुिाकमीले प्रयोग गिन सरुिा तिकायको सर्ारी सािि, 

(ि) आफू खकटएको मिदाि केन्रसम्म िाि र मिदाि केन्रबाट फकका िको लातग 
मिदाि कायामा खकटिे कमाचारी िथा स्र्यंसेर्कले प्रयोग गिन सर्ारी सािि। 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेक्षखएको भए िापति त्यस्िा सर्ारी सािि मिदािा 
ओसारपसार गिन कामको लातग प्रयोग गिा पाइिे छैि । 

9. सर्ारी सािि आर्ागमि व्यर्स्थापि िथा अिगुमि सतमतिः मिदािको ददिको सर्ारी आर्ागमि 
व्यर्स्थापि सम्बन्िी कायामा आर्श्यक सहिीकरि गिा, सो सम्बन्िमा आर्श्यक व्यर्स्था 
तमलाउि िथा सोको अिगुमि गिाका लातग आयोगमा देहाय बमोक्षिमको सर्ारी सािि आर्ागमि  
व्यर्स्थापि िथा अिगुमि सतमति रहिेछः- 

(क) सहसक्षचर्, प्रशासि महाशाखा, आयोग     -संयोिक 
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(ख) उपसक्षचर्, योििा, अिगुमि िथा रै्देक्षशक सम्बन्ि शाखा, आयोग -सदस्य 
(ग) प्रतितिति (अतिकृिस्िर), गहृ मन्त्रालय      -सदस्य 
(घ) प्रतितिति (अतिकृिस्िर), सूचिा िथा प्रसारि कर्भाग           -सदस्य 
(ङ) शाखा अतिकृि, योििा अिगुमि िथा रै्देक्षशक सम्बन्ि शाखा -सदस्य-सक्षचर् 

10. सर्ारी आर्ागमि अिमुतिपत्र प्राप्त गिन व्यक्षक्तले पालिा गिुापिन शिाहरु : (१) यस मापदण्ड 
बमोक्षिम सर्ारी आर्ागमि अिमुति पत्र प्राप्त गिन व्यक्षक्तले देहायबमोक्षिमका शिाहरुको पालिा 
गिुापिनछ : 

(क) सर्ारी अिमुतिपत्र सरुिाकमीहरुले सक्षिलैसाँग देख् ि ेगरी राख् िपुिन, 
(ख) सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आतिकाररक व्यक्षक्तबाहेक अरुलाई राख् ि िपाइि,े 
(ग) सर्ारी सािि मिदािा ओसारपसार गिन कायामा प्रयोग गिा िपाइिे, 
(घ) सर्ारी साििलाई मिदाि केन्रतभत्र प्ररे्श अिमुति िहिुे,  

 (२) उपदफा (१) कर्परीि सर्ारी साििमा असम्बक्षन्िि व्यक्षक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा 
सर्ारी साििको दरुुपयोग भएको पाइएमा त्यस्िो सर्ारी अिमुतिपत्र ित्काल खारेि गररिेछ। 

11. सर्ारी सािि कब्िामा तलिःे मिदािको ददि कसैले यो मापदण्ड कर्परीि सर्ारी सािि प्रयोग 
गरेको पाइएमा सरुिा तिकाय िथा सरुिाकमीले त्यस्िो सर्ारी सािि कब्िामा तलई आर्श्यक 
कािूिी कारबाही गिनछ र मिदािको काम सम्पन्न भएपतछ मात्र कफिाा ददिेछ।  
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अिसूुची-१ 

(दफा २ को उपदफा (१) साँग सम्बक्षन्िि) 
 

उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको तिर्ााचि प्रतितितिले मिदािको ददि प्रयोग गिन सर्ारी सािि 
अिमुतिपत्रका लातग ददइिे तिरे्दिको ढााँचा 

 

 

श्री मखु्य/तिर्ााचि अतिकृिज्यू, 

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

कर्षयः मिदािको ददि सर्ारी साििको प्रयोग गिा अिमुति पाउाँ । 

 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि, २०७९ मा म 
 ..................................... पदमा ............................ राििीतिक दलको 
उम्मेदर्ार/स्र्िन्त्र उम्मेदर्ार/प्रतितिति भएकोले मिदािको ददि देहाय बमोक्षिमको सर्ारी 
सािि प्रयोग गिन अिमुतिपत्रका लातग यो तिरे्दि पेश गरेको छु । 

सर्ारी साििको कर्र्रि 

सर्ारी 
साििको 
ककतसम 

सर्ारी 
साििको 
िम्बर 

सर्ारी 
ििीको िाम 

सर्ारी 
चालकको 
िाम र 

सम्पका  िम्बर 

सर्ारी चालकको 
सर्ारी चालक 
अिमुति पत्र िं 

     
 
 
 

 

संलग्ि कागिाि 

उम्मेदर्ार/उम्मेदर्ारको तिर्ााचि प्रतितितिको पररचयपत्रको प्रतितलकप- थाि -१ 

 

 

सर्ारी सािि प्रयोग गिन उम्मेदर्ार/तिर्ााचि प्रतितितिको िामः ................... 
तिरे्दि ददिे उम्मेदर्ार/तिर्ााचि प्रतितितिको िामः ............................... 
सर्ारी सािि प्रयोग गिन स्थािः ..................... 
दस्िखिः       तमतिः.........................  
    



 

अिसूुची-२ 
(दफा 2 को उपदफा (२), दफा ३ को उपदफा (१) र (२) साँग सम्बक्षन्िि) 

सर्ारी सािि प्रयोग गिन अिमुतिपत्रको लातग तसफाररस गिन िथा अिमुतिपत्र ददि ेअतिकारी र सर्ारीको सङ्खख्या 

कं्र. सं. 
सर्ारी सािि प्रयोगकिाा तसफाररस गिन तिकाय संख्या 

अिमुतिपत्र िारी गिन  
तिकाय र्ा अतिकारी 

कैकफयि 

1.  उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको एक 
ििा तिर्ााचि प्रतितिति 

 १. उम्मेदर्ारका लातग दईु पाङ्खर े र्ा िीि पाङ्खर े र्ा चार 
पाङ्खर े कर्द्यिुीय र्ा याक्षन्त्रक शक्षक्तबाट चल्ि े हलकुा सर्ारी 
सािि एउटा। 

२.उम्मेदर्ारको एकििा तिर्ााचि प्रतितितिका लातग दईु पाङ्खर े
र्ा िीि पाङ्खर ेर्ा चार पाङ्खर े कर्द्यिुीय र्ा याक्षन्त्रक शक्षक्तबाट 
चल्िे हलकुा सर्ारी सािि एउटा। 

 

सम्बक्षन्िि मखु्य तिर्ााचि 
अतिकृि र्ा तिर्ााचि 

अतिकृि 

 

2.  िेपाल िागररक उड्ययि प्रातिकरि 
र्ा उडािसाँग सम्बक्षन्िि र्ायसेुर्ा 
कम्पिीहरु 

िागररक उड्डयि प्रातिकरि 

आर्श्यकिा अिसुार 

 

 

 

सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु 
क्षिल्ला अतिकारी 

 

3.  कुटिीतिक तियोग र्ा संयकु्त राि 
संघका एिेन्सी र्ा कर्कास साझेदार 
संस्थाका तियतमि कायाालय 
प्रयोििमा प्रयोग गररिे तिलो िम्बर 
प्लेट बाहेकका सर्ारी सािि 

परराि मन्त्रालय 

4.  अन्िरााकिय कर्मािस्थल अध्यागमि 
कायाालय (तियतमि कायाालय 

अध्यागमि कर्भाग 



 

प्रयोिि) 

5.  अन्िरााकिय कर्मािस्थल भन्सार 
कायाालय (तियतमि कायाालय 
प्रयोिि) 

भन्सार कर्भाग 

6.  तिर्ााचि आयोग बाहेकका 
संरै्िातिक तिकायहरु 

सम्र्क्षन्िि संरै्िातिक 
तिकाय 

आर्श्यकिा अिसुार सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु 
क्षिल्ला अतिकारी 

 

7.  संरै्िातिक तिकायका प्रादेक्षशक एरं् 
क्षिल्लाक्षस्थि कायाालयहरू 

सम्र्क्षन्िि संरै्िातिक 
तिकायका कायाालय 

आर्श्यकिा अिसुार सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु 
क्षिल्ला अतिकारी 

 

8.  
तिर्ााचि कायाालय तिर्ााचि अतिकारी आर्श्यकिा अिसुार 

सम्बक्षन्िि क्षिल्लाको प्रमखु 
क्षिल्ला अतिकारी  

9.  तिर्ााचि आयोगका पदातिकारी िथा 
कमाचारी 

 

आयोगको सम्बक्षन्िि 
शाखा र्ा इकाइ 

 

 

 

आर्श्यकिा अिसुार 

 

प्रशासि शाखा, तिर्ााचि 
आयोग 

 
 

10.  साझेदार तिकायहरु (UNDP/ESP, 

IFES) 



 

िोट: 
 यो सर्ारी अिमुतिपत्र सरुिाकमीहरुले सक्षिलैसाँग देख् िे गरी राख् िपुिनछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आतिकाररक व्यक्षक्तबाहेक अरुलाई राख् ि पाइिे छैि । 

 सर्ारी सािि मिदािा ओसारपसार गिन कायामा प्रयोग गिा पाइिे छैि । 

 सर्ारी साििलाई मिदािकेन्र तभत्र प्ररे्श अिमुति हिुेछैि । 

 सर्ारी साििमा असम्बक्षन्िि व्यक्षक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साििको दरुुपयोग भएको पाइएमा यो 
सर्ारी अिमुतिपत्र ित्काल खारेि गररिेछ। 

 

अिसूुची-# 
(दफा ३ को उपदफा (१) साँग सम्बक्षन्िि) 

     तिर्ााचि आयोग, िपेाल 

मखु्य तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय 

तिर्ााचि िते्र  िं....   

... क्षिल्ला 

 

 

 

 

मिदािको ददिको सर्ारी अिमुतिपत्र 
 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि, २०७९ 

मंतसर ४ गिे आइिबार 

 

१.  सर्ारी अिमुतिपत्रको िम्बरः ........................................................................... 

२. सर्ारी साििको ककतसम र िम्बरः ....................................................................   
३. सर्ारी प्रयोगकिाा उम्मेदर्ार/तिर्ााचि प्रतितितिः ........................................... 

४. सर्ारी चलाउि अिमुति प्राप् ि स्थािः ............................................................... 

५. सर्ारी चालकको िामः................................................................................... 

६.  अिमुतिपत्र िारी गिन आतिकाररक व्यक्षक्त  
 

दस्िखिः– ...................... 

   िामः– .............................    

पदः ..............................  

कायाालयको छापः 
 

 



 

 

 

 

 

  

 मिदािको ददिको सर्ारी अिमुतिपत्र 
 

िोट: 
 यो सर्ारी अिमुतिपत्र सरुिाकमीहरुले सक्षिलैसाँग देख् िे गरी राख् िपुिनछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आतिकाररक व्यक्षक्तबाहेक अरुलाई राख् ि पाइिे छैि । 

 सर्ारी सािि मिदािा ओसारपसार गिन कायामा प्रयोग गिा पाइिे छैि । 

 सर्ारी साििलाई मिदािकेन्र तभत्र प्ररे्श अिमुति हिुेछैि । 

 सर्ारी साििमा असम्बक्षन्िि व्यक्षक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साििको दरुुपयोग भएको पाइएमा यो 
सर्ारी अिमुतिपत्र ित्काल खारेि गररिेछ। 

 

अिसूुची-४ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बक्षन्िि) 

१.  सर्ारी अिमुतिपत्रको िम्बरः ........................................................................... 

२. सर्ारी साििको ककतसम र िम्बरः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकिाा संस्था/व्यक्षक्तः....................................................................... 

४. सर्ारीमा यात्रा गिनको संख्याः .......................................................................... 

५. सर्ारी चलाउि अिमुति प्राप् ि स्थािः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको िामः................................................................................... 

७.  अिमुतिपत्र िारी गिन आतिकाररक व्यक्षक्त  
 

दस्िखिः– ...................... 

   िामः– ............................    

पदः ..............................  

कायाालयको छापः 
 

तिर्ााचि आयोग, िपेाल 

काक्षन्िपथ, काठमाडौं  

 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि, २०७९ 

मंतसर ४ गिे आइिबार 
 



 

 

 

 

 

  

 मिदािको ददिको सर्ारी अिमुतिपत्र 
 

िोट: 
 यो सर्ारी अिमुतिपत्र सरुिाकमीहरुले सक्षिलैसाँग देख् िे गरी राख् िपुिनछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आतिकाररक व्यक्षक्तबाहेक अरुलाई राख् ि पाइिे छैि । 

 सर्ारी सािि मिदािा ओसारपसार गिन कायामा प्रयोग गिा पाइिे छैि । 

 सर्ारी साििलाई मिदािकेन्र तभत्र प्ररे्श अिमुति हिुेछैि । 

 सर्ारी साििमा असम्बक्षन्िि व्यक्षक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साििको दरुुपयोग भएको पाइएमा यो 
सर्ारी अिमुतिपत्र ित्काल खारेि गररिेछ। 

 

अिसूुची-५ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बक्षन्िि) 

१.  सर्ारी अिमुतिपत्रको िम्बरः ........................................................................... 

२. सर्ारी साििको ककतसम र िम्बरः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकिाा संस्था/व्यक्षक्तः....................................................................... 

४. सर्ारीमा यात्रा गिनको संख्याः .......................................................................... 

५. सर्ारी चलाउि अिमुति प्राप् ि स्थािः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको िामः................................................................................... 

७.  अिमुतिपत्र िारी गिन आतिकाररक व्यक्षक्त  
 

दस्िखिः– ...................... 

   िामः– .............................    

पदः ..............................  

कायाालयको छापः 
 

िपेाल सरकार  

गहृ मन्त्रालय 

क्षिल्ला प्रशासि कायाालय...... 

 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि, २०७९ 

मंतसर ४ गिे आइिबार 
 



 

 

 

 

 

 

 

 मिदािको ददिको सर्ारी अिमुतिपत्र  

(अशक्तता भएको व्यक्तक्तका लाक्ति) 

 

 
 

िोट: 
 यो सर्ारी अिमुतिपत्र सरुिाकमीहरुले सक्षिलैसाँग देख् िे गरी राख् िपुिनछ । 

 सर्ारीमा पररचयपत्र बाहक आतिकाररक व्यक्षक्तबाहेक अरुलाई राख् ि पाइिे छैि । 

 अिमुतिप्राप्त अशक्तिा भएको व्यक्षक्त िथा तििको सहयोगको लातग रहिे एक ििा एकाघरको र्ा तििले 
इच्छाएको व्यक्षक्तलाई बासस्थािदेक्षख मिदािकेन्रसम्म परु् याउि बाहेक अन्य मिदािा ओसारपसार गिन 
कायामा सर्ारी सािि प्रयोग गिा पाइिे छैि । 

 सर्ारी साििलाई मिदािकेन्र तभत्र प्ररे्श अिमुति हिुेछैि । 

 सर्ारी साििमा असम्बक्षन्िि व्यक्षक्तहरु राखेको पाइएमा र्ा सर्ारी साििको दरुुपयोग भएको पाइएमा यो 
सर्ारी अिमुतिपत्र ित्काल खारेि गरी कािूिी कारबाही गररिेछ। 

 

प्रतितिति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तिर्ााचि, २०७९ 

मंतसर ४ गिे आइिबार 

१.  सर्ारी अिमुतिपत्रको िम्बरः ........................................................................... 

२. सर्ारी साििको ककतसम र िम्बरः ....................................................................   

३. सर्ारी प्रयोगकिाा व्यक्षक्त (अशक्तिा भएको व्यक्षक्त) को िाम: .................................... 

४. अशक्तिा भएको व्यक्षक्तको साथमा रहिेको िाम: ................................................... 

५. सर्ारी चलाउि अिमुति प्राप् ि स्थािः ............................................................... 

६. सर्ारी चालकको िामः................................................................................... 

७.  अिमुतिपत्र िारी गिन आतिकाररक व्यक्षक्त  

दस्िखिः– ...................... 

   िामः– .............................    

   पदः          कायाालयको छापः 
 

 

 अिसूुची-६ 

(दफा ६ साँग सम्बक्षन्िि) 

मखु्य/तिर्ााचि अतिकृिको कायाालय 

.......................... क्षिल्ला 
.......................... ………….. 


