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निर्वाचि आयोग नियमवर्ली, २०७३ 

िेपवल रवजपत्रमव प्रकवशित नमनत 

     २०७३।११।१४ 

संिोधि 

निर्वाचि आयोग (पहिलो संिोधि) नियमवर्ली, २०७४       २०७४।०६।२८ 

 

  निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव ४८ ले ददएको अनधकवर प्रयोग गरी निर्वाचि आयोगले 
देिवयकव नियमिरू बिवएको छ । 

 

१. संशिप्त न िवम र प्रवरभ ः (१) यी नियमिरूको िवम “निर्वाचि आयोग नियमवर्ली, २०७३” रिेको 
छ ।  

(२) यो नियमवर्ली तरुुन्त प्रवरभ  ििुेछ । 

२. परर वषवः हर्षय र्व प्रसङ्गले अको अर्ा िलवगेमव यस नियमवर्लीमव,– 

(क)  “ऐि”  न्नवले  निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ सभझि ुपछा । 

(ख) “निर्वाचि अनधकवरी”  न्नवले कवयवालयको प्रमखुको रुपमव कवयारत व्यशि सभझि ु
पछा । 

(ग) “कवयवालय”  न्नवले आयोगको िेत्रीय निर्वाचि कवयवालय र्व शजल्लव निर्वाचि 
कवयवालय सभझि ुपछा । 

 

३. कवयवालयको स्र्वपिवः (१) ऐिको दफव १६ बमोशजम आयोगले आफंै ले सभपवदि गिुा पिे 
कवमको लवनग आर्श्यकतव अिसुवर िेत्रीय निर्वाचि कवयवालय र्व शजल्लव निर्वाचि कवयवालय 
स्र्वपिव गिा सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कवयवालय स्र्वपिव गदवा शजल्लवको सदरमकुवम रिेको 
स्र्विमव गररिेछ । 
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(३) िेत्रीय निर्वाचि कवयवालय रिेको शजल्लवमव शजल्लव निर्वाचि कवयवालय स्र्वपिव 
गररिे छ ि । 

 

४. कवयवालयको कवम, कताव्य र अनधकवरः (१) िेत्रीय निर्वाचि कवयवालयको कवम, कताव्य र 
अनधकवर देिवय बमोशजम ििुेछः– 

(क) आफ्िो िेत्रन त्रकव शजल्लव निर्वाचि कवयवालयिरू बीच समन्र्य कवयम 
गिे र्व गरवउिे, 

(ख) िेत्रीय निर्वाचि कवयवालय रिेको शजल्लवको िकमव शजल्लव निर्वाचि 
कवयवालयको कवम, कताव्य र अनधकवरको समेत प्रयोग गिे । 

(२)  शजल्लव निर्वाचि कवयवालयको कवम, कताव्य र अनधकवर देिवय बमोशजम ििुेछः– 

(क) मतदवतव िवमवर्ली सङ्कलि तर्व अद्यवर्नधक गिे र्व गरवउिे, 

(ख) मतदवतव िवमवर्लीको अन लेख सरुशित र सवु्यर्शस्र्त तररकवले रवख्न,े 

(ग) मतदवतव पररचयपत्र तयवर गिे सन्द ामव आयोगले तोकेकव कवया गिे 
र्व गरवउिे, 

(घ)  निर्वाचि सवमग्रीको अद्यवर्नधक अन लेख तयवर गिे र त्यस्तव सवमग्रीको 
 ण्डवरण तर्व ममात सभ वरको उशचत व्यर्स्र्व गरी सरुशित रुपमव 
रवख्न,े 

(ङ) आयोग र िेत्रीय निर्वाचि कवयवालयले तोके बमोशजम निर्वाचि तर्व 
मतदवतव शििव, निर्वाचि सभबन्धी गोष्ठी, प्रशििण, सूचिव तर्व सन्देि 
प्रचवर–प्रसवरको व्यर्स्र्व नमलवउिे, 

(च) आयोगबवट जवरी  एकव निर्वाचि आचवर संहितव कवयवान्र्यिको उशचत 
व्यर्स्र्व नमलवउि,े  

(छ) निर्वाचि प्रयोजिको लवनग शजल्लवन त्र रिेकव िेपवल सरकवर, प्रदेि 
सरकवर तर्व स्र्विीय तिको कमाचवरी, िेपवल सरकवर र्व प्रदेि 
सरकवरको स्र्वनमत्र्मव र्व िेपवल सरकवरको अिदुविमव सञ्चवनलत 
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संस्र्वकव कमाचवरी तर्व हर्श्वहर्द्यवलय र सवमदुवहयक हर्द्यवलयकव शििक 
र्व कमाचवरीिरूको लगत अद्यवर्नधक गिे,  

(ज) निर्वाचिको लवनग मतदवि स्र्ल, मतदवि केन्र तर्व उपकेन्र कवयम 
गिे सभबन्धमव अध्ययि गरी आयोग समि नसफवररस गिे, 

(झ) शजल्लवशस्र्त मतदवि स्र्ल, मतदवि केन्र तर्व उपकेन्रको हर्र्रण  –ू
सूचिव प्रणवलीमव रवख्नको लवनग हर्र्रण सङ्कलि तर्व अद्यवर्नधक गिे,  

(ञ) आयोगबवट स्र्ीकृत िीनत तर्व कवयाक्रम कवयवान्र्यि गिे, 

(ट) निर्वाचि सभबन्धी कवयाक्रमिरूको अिगुमि एरं् मूल्यवङ्कि गरी सोको 
प्रनतरे्दि आयोगमव पठवउिे, 

(ठ) निर्वाचि अनधकृतलवई आर्श्यक सियोग गिे, 

(ड)  मतदवि केन्रको लवनग आर्श्यक पिे सवमग्री मतदवि अनधकृतलवई   
बझुवउिे र कवया समवप्त न  एपनछ हफतवा नलिे व्यर्स्र्व नमलवउिे, 

(ढ) आयोग र िेत्रीय निर्वाचि कवयवालयबवट समय–समयमव निदेिि  ए 
बमोशजमकव कवयािरू गिे । 

 

५. अिगुमि गिे र्व गरवउिःे (१) आयोगले निर्वाचि सभबन्धी कवमको अिगुमिको लवनग ऐिको 
दफव ५ बमोशजम अिगुमि टोली खटवउि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम खहटएको अिगुमि टोलीले अिगुमिको क्रममव प्रचनलत 
कविूि बमोशजमको दवहयत्र् निर्वािको लवनग सभबशन्धत रवजिीनतक दल, उभमेदर्वर, कमाचवरी 
तर्व अन्य व्यशिलवई आर्श्यक निदेिि ददि सक्िछे । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम खहटएको अिगुमि टोलीले आयोगले छुट्ट  आदेि ददएको 
अर्स्र्वमव बविेक अिगुमिको कवम सभपन्न  एको पन्र ददिन त्र त्यसको प्रनतरे्दि आयोग 
समि पेि गिुा पिेछ । 
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६. पयारे्िणको लवनग अिमुनत ददिःे (१) निर्वाचिसँग सभबशन्धत कवम कवरबविीको पयारे्िण गिा 
चवििे स्र्देिी तर्व हर्देिी व्यशि र्व संस्र्वले अिमुनतको लवनग आयोगले तोकेको अर्नधन त्र 
आयोग समि अिसूुची–१ बमोशजम निरे्दि ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम परेको निरे्दि मिवनसब देशखएमव आयोगले पयारे्िणको 
लवनग अिसूुची–२ बमोशजमको अिमुनतपत्र ददिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम अिमुनत पवएको व्यशि र्व संस्र्वकव पयारे्िकलवई 
आयोगले पयारे्िक पररचयपत्र ददिेछ ।   

(४) उपनियम (२) बमोशजम अिमुनत पवएको व्यशि र्व संस्र्वले पयारे्िण कवया समवप्त न 
 एको तीस ददिन त्र पयारे्िण गररएकव स्र्वि, पयारे्िणको हर्नध, पयारे्िणमव संलग्ि 
जििशिको िवम, पयारे्िणको क्रममव देशखएकव कुरव तर्व सधुवरको लवनग नसफवररस सहितको 
प्रनतरे्दि आयोगसमि पेि गिुा पिेछ । 

(५) आयोगले कुि  निर्वाचिको सभबन्धमव पयारे्िण गिा रवहिय पयारे्िण संघ, संस्र्वलवई 
मवत्र अिमुनत ददिे गरी तोक्ि सक्िेछ ।  

  (६) निर्वाचि पयारे्िण सभबन्धी अन्य व्यर्स्र्व आयोगले तोके बमोशजम ििुेछ । 

 

७.  ौनतक सवधि प्रयोग गिेः (१) आयोगले निर्वाचिको कवम सञ्चवलि गिाकव लवनग कुि  जग्गव, 
 र्ि र्व  ौनतक सवधि प्रयोग गिुापिे  एमव त्यस्तो जग्गव,  र्ि र्व  ौनतक सवधि प्रयोग गिा 
ऐिको दफव ८ को उपदफव (१) र्व (२) बमोशजम सभबशन्धत संस्र्व, ति, निकवय र्व व्यशिलवई 
त्यसको हर्र्रण र प्रयोग गिे अर्नध समेत खलुवई पूर्ा सूचिव ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सूचिव प्रवप्त न  एपनछ सभबशन्धत संस्र्व, ति, निकवय र्व 
व्यशिले आयोगलवई आर्श्यक पिे जग्गव,  र्ि र्व  ौनतक सवधि प्रयोग गिा ददि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम जग्गव,  र्ि र्व  ौनतक सवधि प्रयोग गिुा अशघ सभबशन्धत 
अनधकवरीले त्यस्तो जग्गव,  र्ि र्व  ौनतक सवधिको परीिण गरी कुि  क हफयत देशखएमव सो 
समेत खलुवई हर्र्रण तयवर गरी सोको एकप्रनत सभबशन्धत संस्र्व, ति, निकवय र्व व्यशिलवई 
ददई अकोप्रनत आफूले रवख्न ुपिेछ । 
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(४) यस नियम बमोशजम निर्वाचिको कवमको लवनग कुि  व्यशि र्व ग रसरकवरी संस्र्व 
र्व निकवयको जग्गव,  र्ि, पररर्ििको सवधि, फनिाचर र्व अन्य  ौनतक सवधि प्रयोग गरे बवपत 
शजल्लव दररेट सनमनतले निधवारण गरेको दर अिसुवरको रकम आयोगले सभबशन्धत व्यशि र्व 
ग रसरकवरी संस्र्व र्व निकवयलवई उपलब्ध गरवउिेछ । 

(५) यस नियम बमोशजम निर्वाचिको कवमको लवनग प्रयोग गरेको जग्गव,  र्ि, 

पररर्ििको सवधि, फनिाचर र्व अन्य  ौनतक सवधि टुटफुट, िोक्सवि र्व िनत  ई ममात गिुा 
परेमव र्व सो बवपत िनतपूनता ददिपुिे  एमव त्यस्तो ममात गिा लवग्िे र्व लवगेको रकम र्व 
िनतपूनता र्वपतको रकम  मूल्यवंङ्कि गरी नसफवररस गिा देिवय बमोशजमको सनमनत गठि गरी 
उि सनमनतको नसफवररसमव आयोगले सभबशन्धत संस्र्व, ति, निकवय र्व व्यशिलवई  त्यस्तो 
रकम उपलब्ध गरवउिेछः–  

   (क) प्रमखु शजल्लव अनधकवरी     –संयोजक 

   (ख) शजल्लव प्रवहर्नधक कवयवालयको प्रमखु   –सदस्य 

   (ग)  निर्वाचि अनधकवरी              –सदस्य   

(६) उपदफव (५) बमोशजमको सनमनतले त्यस्तो रकम मूल्यवंकि गदवा त्यसरी  टुटफुट, 

िोक्सवि र्व िनत  एको  ौनतक सवधिको स्र्वनमत्र् प्रवप्त न संस्र्व, ति, निकवय र्व व्यशिको 
प्रनतनिनधलवई आमन्त्रण गिुा पिेछ । 

(७) उपदफव (५) मव जिुसकु  कुरव लेशखएको  ए तवपनि निर्वाचिको कवममव आयोगले 
प्रयोग गिुा अशघ ि  टुटफुट, िोक्सवि र्व िनत  एको   ौनतक सवधिको ममात र्व िनतपूनता 
बवपत आयोगले कुि  रकम उपलब्ध गरवउिे छ ि । 

 

८. उभमेदर्वरको अयोग्यतव सभबन्धमव उजरुी ददिःे (१) कस ले निर्वाचिमव मिोियिपत्र दतवा  एको 
कुि  व्यशि त्यस्तो निर्वाचिमव उभमेदर्वर ििु अयोग्य छ र्व ििु गएको छ  िी ऐिको दफव 
९ बमोशजम उजरुी ददि चविेमव निर्वाचि पररणवम घोषणव ििु ुअगवर्  अिसूुची–३ बमोशजम 
आयोगमव उजरुी ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम परेको उजरुी सभबन्धमव आयोगले निर्वाचिको पररणवम 
घोषणव ििु ुअगवर्  निणाय गिुा पिेछ ।  
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(३) उपनियम (२) बमोशजम निणाय गदवा त्यस्तो उभमेदर्वर अयोग्य रिेको ठिरेमव 
निजको उभमेदर्वरी स्र्तः रद्द ििुेछ । 

 

९. निर्वाचिमव अिशुचत प्र वर् पवरेको सभबन्धमव उजरुी ददिःे (१) कस ले धवक, धभकी, डर र्व त्रवस 
देखवई र्व अन्य कुि  हकनसमले अिशुचत प्र वर्मव पवरी निर्वाचिको स्र्च्छतव, स्र्तन्त्रतव र्व 
निष्पितवमव असर परु् यवउिे कवम गरेमव सभबशन्धत उभमेदर्वरले त्यस्तो निर्वाचिको मतगणिव 
कवया प्रवरभ  ििु ुअगवर्  सभबशन्धत निर्वाचि अनधकृत मवफा त र्व आयोगमव नसध  उजरुी ददि 
सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निर्वाचि अनधकृत समि कुि  उजरुी प्रवप्त न  एमव त्यस्तो 
उजरुी आयोगमव तरुुन्त पठवउि ुपिेछ । 

   

१०. जवचँबझु गरवउिःे (१) कुि  निर्वाचि िेत्र र्व मतदवि केन्रमव निर्वाचिको कुि  कवम र्व 
मतदविको कवमको स्र्च्छतव, स्र्तन्त्रतव र्व निष्पितवमव असर प¥ुयवउिे कवम  एको सभबन्धमव 
नियम ९ बमोशजम उजरुी प्रवप्त न  एमव र्व त्यस्तो कुरवको जविकवरी आयोगलवई प्रवप्त न  एमव सो 
सभबन्धमव आयोगले ऐिको दफव ९ को उपदफव (१) बमोशजम जवँचबझुको लवनग समयवर्नध 
तोकी कुि  आयिु, सशचर् र्व अन्य कुि  अनधकवरीलवई  खटवउि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम(१) बमोशजम जवँचबझुको लवनग खहटएको कुि  आयिु, सशचर् र्व 
अनधकवरीले त्यस्तो हर्षयमव जवँचबझु गदवा देिवय बमोशजमकव कवया गिा सक्िेछः– 

(क)  घटिवस्र्लको निरीिण तर्व हर्षयर्स्तसँुग सभबशन्धत  ौनतक प्रमवण 
सङ्कलि गिे, 

(ख)  घटिवको हर्षयमव प्रत्यि रुपमव जविकवरी पवउिे व्यशिसँग सोधपछु 
गिे, 

(ग)  घटिवसँग सभबद्ध रवजिीनतक दल, उभमेदर्वर र्व व्यशिसँग सोधपछु 
गिे, 

(घ) निर्वाचि अनधकृत, प्रमखु शजल्लव अनधकवरी, मतदवि अनधकृत तर्व 
सभबशन्धत अन्य कमाचवरीसँग घटिवको हर्षयमव जविकवरी नलि,े 



www.lawcommission.gov.np 

7 
 

(ङ)  घटिव र्व हर्षयको सत्यतथ्य पत्तव लगवउि आर्श्यक पिे अन्य कवया 
गिे । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम जवँचबझुको लवनग खहटएको कुि  आयिु, सशचर् र्व 
अनधकवरीले उपनियम (२) बमोशजम प्रवप्त न गरेको जविकवरी एरं् प्रमवण समेतको हर्श्लषेण गरी 
आयोगले तोकेको समयन त्र प्रनतरे्दि बझुवउि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजमको प्रनतरे्दिबवट कुि  निर्वाचि िेत्र र्व मतदवि केन्रमव 
निर्वाचि र्व मतदविको कवमको निष्पितव र्व स्र्तन्त्रतवमव असर प¥ुयवउिे कवम  एको कुरवमव 
आयोग हर्श्वस्त  एमव आयोगले सो कुरव खलुवई त्यस्तो निर्वाचि र्व मतदविको कवम रद्द गिा 
सक्िेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम कुि  निर्वाचि र्व मतदवि रद्द  एमव त्यस्तो स्र्विमव 
प्रचनलत कविूि बमोशजम निर्वाचि अनधकृतले पिुः मतदवि ििुे व्यर्स्र्व नमलवउि ुपिेछ । 

 

११. निर्वाचि सभबन्धी हर्िषेज्ञ सेर्व ददि सक्िःे (१) संहर्धवि र प्रचनलत संघीय कविूिले आयोगले 
निर्वाचि गरवउि ुपिे  िी तोकेको निर्वाचि बविेककव अन्य कुि  निकवय र्व संगदठत संस्र्वमव 
ििुे निर्वाचि प्रयोजिको लवनग कुि  प्रकवरको हर्िेषज्ञ सेर्व आर्श्यक परेमव सभबशन्धत निकवय 
र्व संगदठत संस्र्वले त्यस्तो सेर्व उपलब्ध गरवइददि आयोगलवई अिरुोध गिा सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम कुि  निकवय र्व संगदठत संस्र्वबवट निर्वाचि सभबन्धी 
कुि  प्रकवरको हर्िेषज्ञ सेर्वको लवनग अिरुोध  ई आएमव आयोगले त्यस्तो निकवय र्व संस्र्वको 
सञ्जवल तर्व ख्यवती र निर्वाचिको प्रकृनत समेतलवई हर्चवर गरी आर्श्यक हर्िेषज्ञ सेर्व ददि 
र्व अन्य सियोग गिा सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम कुि  निकवय र्व संस्र्वको निर्वाचि गरवउि आयोगले 
सियोग गरेको अर्स्र्वमव निर्वाचिमव प्रयोग ििुे सवमग्रीको व्यर्स्र्वपि सभबशन्धत निकवय र्व 
संस्र्वले ि  गिुा पिेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम कुि  निकवय र्व संस्र्वको निर्वाचि गरवउि आयोगले 
सियोग गरेको अर्स्र्वमव सो कवयामव संलग्ि ििुे आयोगकव कमाचवरीलवई ददईिे पवररश्रनमक 
तर्व  त्तवको आर्श्यक व्यर्स्र्व सभबशन्धत निकवय र्व संस्र्वले ि  गिुा पिेछ । 
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१२. सरुर्व गिुा र्व कवजमव खटवउि ुअशघ स्र्ीकृनत नलि ुपिेः (१) निर्वाचिको कवममव खटवएको र्व 
लगवएको कमाचवरीलवई अन्यत्र सरुर्व गिा र्व कवज खटवउि पिे  एमव र्व निर्वाचि अर्नधमव 
कुि  कमाचवरीलवई सरुर्व गिा र्व कवज खटवउि परेमव त्यसरी सरुर्व गिे र्व कवज खटवउिे 
अनधकवरप्रवप्त न अनधकवरीको निणाय सहित सभबशन्धत मन्त्रवलय र्व निकवयको सशचर् र्व हर्शिट 
शे्रणीको अनधकवरी मवफा त सिमनतको लवनग आयोग समि लेखी पठवउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सिमनत मवग गदवा त्यसरी सरुर्व गिा र्व कवज खटवउि 
पिे आधवर र कवरण समेत खलुवउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम सिमनत मवग गररएको कमाचवरीलवई सरुर्व गिा र्व  कवज 
खटवउिपिे आधवर र कवरण मिवनसब  एमव र त्यस्तो कमाचवरीलवई सरुर्व गदवा र्व कवज 
खटवउँदव निर्वाचि सभबन्धी कवम कवरबविीमव प्रनतकूल असर िपिे देशखएमव आयोगले सरुर्व 
गिा र्व कवज खटवउि स्र्ीकृनत ददि सक्िेछ । 

(४) यस नियम बमोशजम कमाचवरीलवई सरुर्व गिा र्व कवज खटवउि  स्र्ीकृनत ददि े
सभबन्धमव आयोगले आर्श्यक मवपदण्ड बिवई लवगू गिा सक्िेछ । 

 

१३. निर्वाचि आचवर संहितवः (१) निर्वाचिमव स्र्च्छतव, निष्पितव, पवरदशिातव तर्व  यमिु र्वतवर्रण 
कवयम रवख्न आयोगले सञ्चवलि गिे सब  निर्वाचिको लवनग लवगू ििुे गरी र्व कुि  निर्वाचिको 
सन्द ामव मवत्र लवगू ििुे गरी ऐिको दफव २२ बमोशजम आयोगले निर्वाचि आचवर संहितव 
बिवउि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निर्वाचि आचवर संहितवको पवलिव  ए ि एको 
सभबन्धमव आयोगले अिगुमि तर्व जवँचबझु गिा र्व गरवउि सक्िेछ । 

(३)उपनियम (२) बमोशजम अिगुमि तर्व जवँचबझुको लवनग आयोगले अिगुमिकतवा 
तर्व अिगुमि टोली खटवउि सक्िेछ । 

(४) कस ले उपनियम (१) बमोशजमको निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि गरेमव कुि  
पनि व्यशिले अिसूुची–४ बमोशजम आयोग, निर्वाचि अनधकृत, अिगुमिकतवा र्व अिगुमि टोली 
समि उजरुी ददि सक्िेछ । 
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(४क) उपनियम (४) बमोशजमको उजूरी प्रवप्त न  एमव आयोग, निर्वाचि अनधकृत, 
अिगुमिकतवा र्व अिगुमि टोलीले सो सभबन्धमव आर्श्यक जवँचबझु गरी निर्वाचि आचवर 
संहितव उल्लङ्घि  एको पवइएमव त्यस्तो कवया रोक्ि सभबशन्धत रवजिीनतक दल, उभमेदर्वर, 
व्यशि, संस्र्व, पदवनधकवरी र्व निकवयलवई आदेि ददि ुपिेछ । 

 (४ख) उपनियम (४क) बमोशजम ददएको आदेि अिसुवर कुि  रवजिीनतक दल, 
उभमेदर्वर, व्यशि, संस्र्व, पदवनधकवरी र्व निकवयले आचवर संहितव उल्लङ्घि सभबन्धी कवम 
कवरबविी िरोकेमव निर्वाचि अनधकृत, अिगुमिकतवा र्व अिगुमि टोलीले आर्श्यक कवरबविीको 
लवनग सोको हर्र्रण आयोग समि पेि गिुा पिेछ । 

 (४ग) उपनियम (४क) बमोशजम ददएको आदेि उल्लङ्घि गरी आचवर संहितव 
हर्परीतकव कवरबविी िरोक्िे रवजिीनतक दल, उभमेर्वर, व्यशि, संस्र्व, पदवनधकवरी र्व निकवयलवई 
आयोगले ऐिको दफव २३ बमोशजम कवरबविी गिेछ । 

(४घ) ऐि तर्व यस नियमवर्ली बमोशजम निर्वाचि आचवर संहितव पवलिव गरवउि 
आयोग, निर्वाचि अनधकृत, अिगुमिकतवा र्व अिगुमि टोलीले स्र्विीय प्रिवसि र्व सरुिव 
निकवयको सियोग मवग गिा सक्िेछ । 

(४ङ) उपनियम (४घ) बमोशजम निर्वाचि आचवर संहितव पवलिव गरवउिे सभबन्धमव 
आयोग, निर्वाचि अनधकृत, अिगुमिकतवा र्व अिगुमि टोलीलवई आर्श्यक सियोग गिुा स्र्विीय 
प्रिवसि तर्व सरुिव निकवयको कताव्य ििुेछ । 

(५) उपनियम (३) बमोशजम अिगुमि गरी पेि  एको प्रनतरे्दि, उपनियम (४) 
बमोशजम परेकव उजरुी र्व अन्य कुि  मवध्यमबवट कस ले निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि 
गरेको पवइएमव आयोगले ऐिको दफव २३ बमोशजम जररबविव गिेछ । 

 

१४. निर्वाचि खचाको हर्र्रणः ऐिको दफव २५ को उपदफव (१) बमोशजम निर्वाचि खचाको हर्र्रण 
पेि गिुा पिे दवहयत्र्  एको रवजिीनतक दल र्व उभमेदर्वरले निर्वाचिको अशन्तम पररणवम 

                                                           
   पहिलो संिोधिद्ववरव र्प । 
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प्रकवशित  एको नमनतले तीस ददिन त्र अिसूुची–५ को ढवँचवमव आयोगले तोकेको कवयवालयमव 
निर्वाचि खचाको हर्र्रण पेि गिुा पिेछ । 

 

१३क. कवगजवत र्व हर्र्रण गोप्य रवख्न सक्िःे (१) निर्वाचि सभबन्धी प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोशजम 
सवर्ाजनिक गिुा पिे कवगजवत र्व हर्र्रण बविेक निर्वाचि सभबन्धी कुि  कवगजवत, हर्र्रण र्व 
निर्वाचिकव सन्द ामव रवजिीनतक दल र्व उभमेदर्वरले पेि गरेको कुि  कवगजवत र्व हर्र्रण 
गोप्य रििे गरी आयोगले निणाय गिा सक्िेछ । 

(२) कुि  अदवलतमव मदु्दव परी सो अदवलतले मवग गरेको अर्स्र्वमव बविेक उपनियम 
(१) बमोशजम गोप्य रवशखएकव कवगजवत र्व हर्र्रण कस लवई उपलब्ध गरवइिे छ ि । 

 

१५. र्वहषाक प्रनतरे्दिः आयोगले ऐिको दफव ४५ बमोशजम पेि गिे र्वहषाक प्रनतरे्दिमव देिवयकव 
कुरविरू समवरे्ि गिुा पिेछः– 

(क)  आयोगको जििशि व्यर्स्र्वपि तर्व सवमग्री व्यर्स्र्वपि, 

(ख)  आयोगको र्वहषाक योजिव तर्व त्यसको कवया प्रगनत, 

(ग)  सङ्कनलत तर्व अद्यवर्नधक गररएकव मतदवतवको संख्यव, 

(घ)  निर्वाचि सञ्चवलि तर्व व्यर्स्र्वपि, 

(ङ)  सूचिव प्रहर्नधको व्यर्स्र्वपि र प्रयोग, 

(च)  रवजिीनतक दल व्यर्स्र्वपि, 

(छ)  स्रोत पररचवलि, 

(ज)  निर्वाचि सभबन्धी हर्द्यमवि िीनत र्व प्रचनलत कविूिमव सधुवर गिुा पिे हर्षयमव 
सभबशन्धत निकवयलवई ददएको सझुवर्, 

(झ)  अन्य आर्श्यक कुरविरू । 

                                                           
   पहिलो संिोधिद्ववरव र्प । 
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१६. खवरेजी तर्व बचवउः (१) रवजिीनतक दल दतवा (निर्वाचि प्रयोजि) नियमवर्ली, २०६३ खवरेज 
गररएको छ । 

(२) रवजिीनतक दल दतवा (निर्वाचि प्रयोजि) नियमवर्ली, २०६३ बमोशजम  ए गरेकव 
कवम कवरबविी यस  नियमवर्ली बमोशजम  ए गरेको मवनििेछ ।  
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अिसूुची–१ 

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सभबशन्धत) 

पयारे्िण अिमुनतको लवनग ददइि ेनिरे्दि 

 

श्री निर्वाचि आयोग 

कवशन्तपर्, कवठमवडैं । 

    हर्षयः पयारे्िणको लवनग अिमुनत पवउँ । 

 

नमनत....................... मव ििुे ......................निर्वाचिको पयारे्िण गिा अिमुनतको लवनग आयोगले 
प्रकवशित गरेको सूचिवमव उशल्लशखत आर्श्यक कवगजवतिरू यस  निरे्दि सवर् संलग्ि गरी पेि गरेको 
छु । 

१. अिमुनत मवग गिे व्यशि र्व संस्र्वको िवमः– 

२. पयारे्िण गिा चविेको स्र्विः– 

३. पयारे्िण गिे अर्नधः नमनत............देशख.............सभम 

४. पयारे्िण सभबन्धी अि ुर्,– 

  १. .................................. 

  २. ...................................... 

  ३. ..................................... 

५. पयारे्िणमव खहटिे व्यशिको अिमुवनित सङ्ख्यवः– 

६. यसअशघ पयारे्िण गरेको  ए सो को हर्र्रणः– 

७. यस अशघ पयारे्िण गरेको  ए सोको प्रनतरे्दि आयोगमव बझुवएको नमनतः– 

८. अिमुनत मवग गिे व्यशि र्व संस्र्वको हर्र्रणः– 

   (क) व्यशिको िकमव,–      

निर्वाचि आयोगले  िुापिे 

निरे्दि फवरवम दतवा िं.- 
नमनतः- 
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 (१) स्र्वयी ठेगविवः– 

 (२) रवहियतवः– 

 (३) िवलको ठेगविवः– 

(४) टेनलफोि/मोबवइल िंः–   फ्यवक्सः–  

(५) इमेलः– 

(ख) संस्र्वको िकमव,– 

(१) कवया िेत्रः– 

(२) संस्र्व दतवा िं.– 

(३) दतवा गररएको निकवय र स्र्विः–   

(४) दतवा नमनतः– 

(५) िर्ीकरण  एको नमनत र ठेगविवः– 

(६) टेनलफोि िंः–   फ्यवक्सः–  

(७) इमेलः–    रे्बसवइटः  

(८) कवयासनमनत गठि  एको नमनतः– 

(९) संस्र्वको प्रमखुको,– 

  (क) िवमः– 

(ख) टेनलफोि/मोबवईल िंः– 

(ग) फ्यवक्सः–  

(घ) इमेलः– 

निरे्दकको,– 

        िवमः– 

टेनलफोि/मोबवईल िं.– 

नमनतः–        इमेलः– 



www.lawcommission.gov.np 

14 
 

अिसूुची–२ 

(नियम ६ को उपनियम (२) सँग सभबशन्धत) 
पयारे्िणको लवनग ददइि ेअिमुनतपत्र 

 

श्री निर्वाचि आयोग 

कवशन्तपर्, कवठमवडौं 
पयारे्िण अिमुनतपत्र 

 

नमनत....................... मव ििुे...................... निर्वाचि सन्द ामव........................... 
(व्यशि/संस्र्वको िवम) लवई देिवय बमोशजम पयारे्िण गिा अिमुनत ददइएको छः– 

 

१. पयारे्िण गिा अिमुनत पवएको व्यशि/संस्र्वको,– 

 (क) िवमः– 

 (ख) ठेगविवः– 

२. रवहियतवः– 

३. पयारे्िण गिा अिमुनत ददइएको स्र्विः– 

४. पयारे्िण गिा अिमुनत ददइएको अर्नधः– ...........देशख........ सभम 

५. पयारे्िण कवयामव संलग्ि ििुे व्यशिको संख्यवः– 

६. पयारे्िण गदवा पवलिव गिुापिे ितािरूः– 

 (१) 
 (२) 
 (३) 
 (४) 

 प्रमवशणत गिे अनधकवरीको,– 

दस्तखतः– 

िवमः– 

पदः– 

नमनतः–                       
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अिसूुची–३ 

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सभबशन्धत) 

उभमेदर्वरको अयोग्यतव सभबन्धमव ददइि ेउजरुी 
 

श्री निर्वाचि आयोग 

कवशन्तपर्, कवठमवडौं । 

मवफा त, 

निर्वाचि अनधकृत, 

..................................... । 

    हर्षयः उभमेदर्वरको अयोग्यतव सभबन्धमव । 

 

नमनत ...................मव ििुे ................. निर्वाचिमव ........................................ पदकव 
उभमेदर्वर श्री............................ सो निर्वाचिमव देिवयको कवरणले अयोग्य  एको÷ििु गएकोले 
निजको उभमेदर्वरी रद्द गरी पवउि यो उजरुी ददएको छु । 

अयोग्य  एको कवरणः 
१. 
२. 
संलग्ि प्रमवण 

१. 
२. 
३. 

निरे्दकको,– 

दस्तखतः– 

िवमः– 

ठेगविवः– 

मतदवतव क्रमसंख्यवः– 

सभपका  िभबरः– 

नमनतः– 
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अिसूुची–४ 

(नियम १३ को उपनियम (४) सँग सभबशन्धत) 
निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि सभबन्धी उजरुी 

 

श्री निर्वाचि आयोग 

कवशन्तपर्, कवठमवडौ  

मवफा त....................... 
.................................। 

    हर्षयः निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि सभबन्धमव । 

 

नमनत ...................... मव ििुे.................. निर्वाचिको सन्द ामव निर्वाचि आयोगबवट नमनत...... 
देशख लवगू  एको निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि  एकोले त्यस्तो कवया रोकी उल्लङ्घिकतवालवई 
कविूि बमोशजम कवरबविी ििुको लवनग यो उजरुी ददएको छु । 

१. निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि कतवाको िवमः– 

२. ठेगविव/संलग्ि संस्र्व/निकवयः– 

३. निर्वाचि आचवर संहितव उल्लङ्घि गरेको हर्षयः– 

 (क) ............................................ 
 (ख) .......................................... 
 (ग) .............. ...................... 
४. संलग्ि प्रमवणः– 

 (क).................................... 
 (ख).................................... 
 (ग) ................................. 

निरे्दकको,– 

सहिछवपः– 

िवमः– 

ठेगविवः– 

मतदवतव क्रमसंख्यवः– 

सभपका  िंः– 

नमनतः– 



www.lawcommission.gov.np 

17 
 

अिसूुची–५ 

(नियम १४ सँग सभबशन्धत) 
निर्वाचि खचाको हर्र्रण 

श्री ............................, 
..................................।  

     हर्षयः निर्वाचि खचाको हर्र्रण पेि गरेको । 

 

...................... निर्वाचिमव .............................पदको लवनग .............................. 
(उभमेदर्वरको िवम, र्र) उभमेदर्वर  एको/समविपुवनतक निर्वाचि प्रणवली तफा   .......................  

(रवजिीनतक दलको िवम) ले  वग नलएकोले म ले/निज उभमेदर्वरले/दलले गरेको सभपूणा खचाको 
हर्र्रण निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २५ तर्व आयोगद्ववरव स्र्ीकृत निर्वाचि आचवर संहितव 
बमोशजम प्रस्ततु गरेको छु । निर्वाचि खचाको हर्र्रण देिवय बमोशजम छः– 

 

क्र.सं. खचाको िीषाक कवया पररमवण खचाको रकम क हफयत 

१.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 कुल जभमव     

 
        

     उभमेदर्वर/निर्वाचि प्रनतनिनध/रवजिीनतक दलको प्रनतनिनधको,– 

      सहिछवपः– 

      िवम, र्रः– 

      नमनतः– 

      सभपका  िंः– 

 


