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उपनिर्वाचि सञ्चfलि आर्थाक कवर्ावर्र्ि, २०७६ 
 

निर्वाचि आयोगबवट स्र्ीकृत मिनत 

२०७६।६।२ 

 

प्रस्तवर्िव : प्रनतनिधिसभव सदस्य, प्रदेशसभव सदस्य तथव स्थविीय तहकव सदस्यको 
उपनिर्वाचििव हुिे खचाको सञ्चवलि र नियिि गिा र्वञ्छिीय भएकोले,  

निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २८ को प्रयोजिको लवधग निर्वाचि आयोग ऐि, 
२०७३ को दफव ५० ले ददएको अधिकवर प्रयोग गरी निर्वाचि आयोगले देहवयको कवयावर्धि बिवई 
लवग ू गरेको छ । 

 

परिच्छेद-१ 
प्रविम्भिक 

१.  संक्षिप्त िवि र प्रवरम्भ : (१) यस कवयावर्धिको िवि “उपनिर्वाचि सञ्चवलि आधथाक 
कवयावर्धि, २०७६”  रहेको छ। 

   (२) यो कवयावर्धि तुरुन्त प्रवरम्भ हुिेछ ।  
२. पररभवषव:  वर्षय र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेिव यस कवयावर्धििव,- 

(क)  “आयोग” भन्िवले िेपवलको संवर्िविको िवरव २४५ बिोजजिको निर्वाचि 
आयोग सम्झिु पछा। 

(ख)  “उपनिर्वाचि” भन्िवले प्रनतनिधिसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४, 
प्रदेशसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४ तथव स्थविीय तह निर्वाचि ऐि, 
२०७३ बिोजजि हुिे प्रनतनिधिसभव सदस्य, प्रदेशसभव सदस्य, गवउँ 
कवयापवमलकवको अध्यि, उपवध्यि र र्डवध्यि, िगर कवयापवमलकवको 
प्रिुख, उपप्रिुख र र्डवध्यिको उप         सम्झिु पछा । 

(ग)  “निर्वाचि अधिकृत” भन्िवले प्रनतनिधिसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४ 
को दफव ८, प्रदेशसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४ को दफव ८ र 
स्थविीय तह निर्वाचि ऐि, २०७३                 नियुक्त 
िुख्य निर्वाचि अधिकृत र निर्वाचि अधिकृत सम्झिु पछा र सो शब्दले 
सहवयक निर्वाचि अधिकृतलवई सिेत जिवउँछ । 

(घ)  “निर्वाचि कवयवालय” भन्िवले                          

जजल्लव निर्वाचि कवयवालय सम्झिु पछा ।  
(ङ)  “ितदवि अधिकृत” भन्िवले प्रनतनिधिसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४ 

को दफव ११, प्रदेशसभव सदस्य निर्वाचि ऐि, २०७४ को दफव ११ तथव 
स्थविीय तह निर्वाचि ऐि, २०७३ को दफव ११ बिोजजि नियुक्त ितदवि 
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अधिकृत सम्झिु पछा र सो शब्दले सहवयक ितदवि अधिकृतलवई सिेत 
जिवउँछ ।  

 

परिच्छेद-२ 
आर्थाक कविोबवि सभबन्िी व्र्र्स्थव 

३.  बजेट सम्बन्िी व्यर्स्थव : (१) निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २७ बिोजजि आयोगले 
उपनिर्वाचि सञ्चवलिको लवधग आर्श्यक पिे बजेट िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय सिि िवग 
गिेछ।   

  

(२) उपनिर्वाचि सञ्चवलिको लवधग खचा शीषाक िं.२२५२९ वर्वर्ि कवयाक्रि खचािव 

अथा िन्रवलयबवट निकवसव प्रवप्त रकि आयोगले यस कवयावर्धििव स्पष्ट रुपिव उल्लेख 
भएकोिव सोही बिोजजि र अन्यकव हकिव प्रचमलत कविूि तथव स्र्ीकृत िवपदण्ड बिोजजि 
खचा गिेछ ।  

  (३) उपदफव (२) बिोजजि आयोगले उपनिर्वाचि सञ्चवलिको लवधग     , 

निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि कवयवालयलवई वर्मभन्ि कवयाक्रि तथव 
क्रक्रयवकलवपहरुिव रकि बवँडफवँट िन्रवलयगत बजेट सूचिव प्रणवली (LMBIS) िव प्रवर्ष्ट गिेछ 
।  

  (४) उपदफव (३) बिोजजि निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि कवयवालयलवई 
वर्मभन्ि कवयाक्रि तथव क्रक्रयवकलवपहरुिव बवँडफवँट गररएको रकिको खचा गिे अजख्तयवरी 
आयोगले ददिेछ । 

४.  खचा गिे : (१) दफव ३ बिोजजि उपनिर्वाचि सञ्चवलिको लवधग प्रवप्त निकवसव रकि खचा 
गदवा यस कवयावर्धिको अिीििव रही खचा गिुा पिेछ । 

  (२) उपदफव (१) बिोजजि खचा गदवा यस कवयावर्धििव लेखखएको वर्षयिव यसै 
कवयावर्धि बिोजजि िलेखखएको हकिव प्रचमलत संघीय कविूि बिोजजि खचा गिुा पिेछ । 

5.  किाचवरीले पवउिे सुवर्िव : (१) आयोग र उपनिर्वाचि हुि े निर्वाचि कवयवालयिव कवयारत 
किाचवरी (कवज, करवर सिेत) र आयोगकव पदवधिकवरीकव निजी सुरिव अधिकवरी 
(वप.एस.ओ.) ले उपनिर्वाचि तोक्रकए   मिनतदेखख ितगणिव सम्पन्ि भएको पैंतीस 
ददिसम्ि (ितगणिव सम्पन्ि पश्चवत ्उपनिर्वाचि प्रनतर्ेदिको तयवरी, सिीिव सिेतकव लवधग 
संलग्ि रहिु पिे) 

शुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रनतशतसम्ि उपनिर्वाचि भत्तव र्वपतको रकि 
        । 

                                                           
 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
 आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले खवइपवइ आएको िवमसक तलबको एकसय एक्कवईस प्रनतशतले हुि आउिे रकि निर्वाचि भत्तव 

उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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    तर सवत ददि भन्दव बढी घर बबदव र्व पन्र ददि भन्दव बढी प्रसूनत बबदविव रहेकव 
किाचवरीले उपनिर्वाचि भत्तव पवउिे छैिि।सवथ ै आयोगको स्र्ीकृत दरबन्दी बवहेक अन्य 
निकवयबवट उपनिर्वाचिको कवििव खटी आएकव किाचवरीले दरबन्दी रहेको कवयवालयबवट भत्तव 
(प्रोत्सवहि) पवइरहेको भए दोहोरो िपिे गरी भुक्तविी गररिेछ । 

  (2) उपनिर्वाचिको कविकव लवधग आयोग र निर्वाचि कवयवालयकव किाचवरी (कवज, 

करवर सिेत) लवई कवयवालय सिय अनघ र्व पनछ (बबहवि र बेलुकव) दइु घण्टव भन्दव बढी 
अनतररक्त सिय कवििव लगवउिु परेिव त्यसरी कवििव लगवइएकव किाचवरी र सम्पवददत 
कविको वर्र्रण सम्बजन्ित शवखव प्रिुखले मसफवररस गरी िहवशवखव प्रिुखबवट प्रिवखणत गरेको 
आिवरिव खवजव तथव खविव खचाको रकि िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय, कवया सञ्चवलि 
निदेमशकव, २०७५ बिोजजिको रकि उपलब्ि गरवइिेछ ।  

   तर बबहवि बेलुकव कम्तीिव एक/एक घण्टव र्व सो भन्दव बढी अनतररक्त सिय कवि 
िगरेकव किाचवरीलवई सो ददिको खवजव तथव खविव खचा उपलब्ि गरवइिे छैि। सवथ ैआयोगको 
स्र्ीकृत दरबन्दी बवहेक अन्य निकवयबवट उपनिर्वाचिको कवििव खटी आएकव किाचवरीले 
दरबन्दी रहेको कवयवालयबवट खवजव तथव खविव खचाको रकि पवइरहेको भए दोहोरो िपिे गरी 
भुक्तविी गररिेछ । 

  (३) उपनिर्वाचिको कुिै कवििव संलग्ि आयोगकव पदवधिकवरी र्व आयोग र्व निर्वाचि 
कवयवालयकव किाचवरी उपनिर्वाचि अर्धििव निजको पदवधिकवर रहेको कवयवालय भन्दव बवदहर रवत 
बबतवउि ुपिे गरी कवििव खदटएको अर्स्थविव खदटिे किाचवरीलवई खदटएको अर्धिभरको लवधग 
दैनिक भत्तव भ्रिण खचा नियिवर्ली, २०६४ बिोजजि पवउिे दैनिक तथव भ्रिण भत्तवको 
अनतररक्त दैनिक भत्तवको पचवस प्रनतशतले हुि आउिे रकि थप भत्तव ददइिेछ । 

  (4) आचवरसंदहतव कवयवान्र्यि तथव अिुगिि, प्रचवर प्रसवर, ितदवि, ितगणिव र्व अन्य कवि 
कवरर्वहीको अिुगिि गिा अिुगििकतवा र्व अिुगिि टोली खटवउँदव आयोगले नियुजक्त गरेको 
मिनत देखख खदटएको अर्धिभरको लवधग शुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रनतशतसम्ि उपनिर्वाचि 
भत्तव तथव भ्रिण खचा नियिवर्ली, २०६४ बिोजजि पवउिे दैनिक भ्रिण भत्तवको अनतररक्त 
दैनिक भ्रिण भत्तवको पचवस प्रनतशतले हुि आउिे रकि थप भत्तव ददइिेछ । 

                                                           
 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

 

 आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले  खवजव तथव खविव खचाको लवधग दैनिक पवँचसय देखख सवतसय रुपयैवँ उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव 
अथा  िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

  अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

  आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले खवइपवइ आएको िवमसक तलबको एकसय एक्कवईस प्रनतशतले हुि आउिे रकि निर्वाचि भत्तव 
उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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   (5) उपदफव (3) र्व (4) बिोजजि खदटिे पदवधिकवरी र्व किाचवरीले अनिर्वया 
रुपिव प्रनतर्ेदि पेश गिुा पिेछ । 

   (6) उपदफव (3) र्व (4) बिोजजि खदटएको किाचवरीलवई भ्रिण अर्धिको खवजव 
तथव खविव खचा ददइि ेछैि। 

   (7) उपनिर्वाचि अर्धिकव लवधग आयोगकव सधचर्लवई प्रनतिदहिव दइुहजवर, 
सह-सधचर्लवई एक हजवर पवँचसय र उपसधचर्लवई एकहजवरकव दरले सञ्चवर सुवर्िव ददइिे छ। 

  (८) उपनिर्वाचि अर्धिकव लवधग अिुगिििव खदटिे अिुगििकतवा र्व अिुगिि 
टोलीको संयोजकलवई सधचर्स्तरको भए प्रनतिदहिव दइुहजवर, सह-सधचर्स्तर भए एकहजवर 
पवँचसय र उपसधचर्स्तर भए एकहजवरकव दरले सञ्चवर सुवर्िव ददइिेछ।  

६.   उपनिर्वाचि सञ्चवलि खचा M आयोगले उपनिर्वाचि सञ्चवलिको लवधग देहवय बिोजजि खचा गिा  

सक्िेछ M– 

 -क)  उपनिर्वाचि सञ्चवलि गिा आर्श्यक पिे सविग्री उत्पवदि, खररद, छपवइ र 
 ढुर्विी, ितदवतव मशिव सविग्री, ितपर आददको डडजवइि, उत्पवदि, छपवइ, 

 प्यवक्रकङ र ढुर्विी सिेतको खचा,  

 -ख)   आयोग तथव निर्वाचि कवयवालयले उपनिर्वाचिको सन्दभािव सञ्चवलि गि े
िुख्य  प्रमशिक प्रमशिण कवयाक्रि तथव िुख्य निर्वाचि अधिकृत, निर्वाचि 
अधिकृत,  ितदवि अधिकृत, सहवयक ितदवि अधिकृत, ितदवि र्व ितगणिविव 
खदटिे  किाचवरी, जजल्लव निर्वाचि अधिकवरी, सञ्चवरकिी, सुरिवकिी, पयार्ेिकको 
लवधग  सञ्चवलि गिे तवमलि, अमभिुखीकरण, लेखव तथव सविग्री व्यर्स्थवपि, ितदवतव 
मशिव  स्र्यंसेर्कको अमभिुखीकरण, रवजिीनतक दलसँग छलफल तथव 
अन्तक्रका यव र्व  यस्तै अन्य तवमलि तथव प्रमशिण कवयाक्रि र छलफल र्व 
अन्तक्रका यव सञ्चवलि   तथव व्यर्स्थवपि  खचा,   

-ग)  आयोग र निर्वाचि कवयवालयिव उपनिर्वाचि सञ्चवलि अर्धििव खपत हुि े
पविी तथव बबजुली, सञ्चवर िहशूल, घरभवडव (गोदवि सिेत), सञ्चवलि तथव 
ििात सम्भवर, इन्िि तथव कवयवालय सविवि लगवयतकव सविवििव बबल 
बिोजजिको खचा,  

(घ)  आयोग र उपनिर्वाचि हुिे निर्वाचि कवयवालयकव लवधग उपनिर्वाचि अर्धिभर 
वर्वर्ि खचािव आयोगले बवँडफवँट गरेको रकिबवट हुिे खचा,  

(ङ)  यस कवयावर्धििव उजल्लखखत अन्य वर्मभन्ि कवयाकव लवधग गररिे खचा,  
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(च)   उपनिर्वाचि सञ्चवलि गिा आर्श्यक पि ेभिी आयोगको निणायविुसवर गररि े
कवयाको खचा । 

परिच्छेद-३ 
निर्वाचि अर्िकृतको कवर्वालर् स्थवपिव, कर्ाचविी व्र्र्स्थवपि ि आर्थाक कविोबवि सभबन्िी 

व्र्र्स्थव 
७.  कवयवालय स्थवपिव गिुापि े: (१) निर्वाचि अधिकृतले आफू खदटएको प्रनतनिधिसभव       

    प्रदेशसभव सदस्यको उपनिर्वाचिको हकिव जजल्लवको जजल्लव सदरिुकवििव र 
       ,          ,       ,                 

अ         उप                सम्बजन्ित गवउँपवमलकव    िगरपवमलकव 
          कुि ै सरकवरी कवयवालय र्व सरकवरी स्र्वमित्र्को कवयवालय र्व भर्ििव 
निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय स्थवपिव गिुा पिेछ । 

  (२) उपदफव (१) बिोजजिकव कवयवालय र्व भर्ि िपवइएको कवरण घर भवडविव 
मलिुपि ेअर्स्थव भएिव दफव १६ िव उजल्लखखत बजेटको सीिवमभर रही उपयुक्त स्थवििव घर 
भवडविव मलि सक्रकिेछ । 

  (३) उपदफव (१) बिोजजि घर भवडव नििवारण गदवा घर भवडव नििवारण समिनतको 
निणाय आर्श्यक पिे छैि । 

८.  निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव रहि े किाचवरी तथव सुरिवकिी सम्बन्िी व्यर्स्थव : (१) 
निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव रहिे किाचवरीको वर्र्रण अिुसूची-१ िव उल्लेख भए बिोजजि 
हु    । 

  (२) उपदफव (१) बिोजजि निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव किाचवरी नियुजक्त गदवा 
संघ र्व प्रदेशको स्थविीयस्तरिव कवयारत निजविती किाचवरीलवई नियुजक्त गिुा पिेछ । 

  (3) कुिै गवउँपवमलकव र्व िगरपवमलकविव स्थविीयस्तरिव कवयारत निजविती किाचवरीले 
िवर िपुग हुिे अर्स्थविव सम्बजन्ित स्थविीय तहिव सिवयोजि भई आएकव किाचवरी र्व 
स्थविीय सेर्वको किाचवरीलवई नियुक्त गिुा पिेछ । 

  (4) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव निर्वाचि कवयवालयको कम्प्युटर अपरेटरलवई 
नियुजक्त गिुा पिेछ । तर त्यस्तो कम्प्युटर अपरेटरलवई नियुजक्त गिा संभर् िभएिव 
आयोगको सहिनत मलइ अन्य सरकवरी कवयवालयको कम्प्युटर अपरेटरलवई नियुजक्त गिुा पिेछ। 

  (5) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र ितपर लगवयतकव निर्वाचि सविग्रीको सुरिवको 
लवधग निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय स्थवपिव भएपनछ उक्त कवयवालय सञ्चवलििव रहिे 
अर्धिभर बढीिव पवँचजिव सुरिवकिी रहिेछि।् 

  (६) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव रहिे सुरिवकिीको खटि पटिको व्यर्स्थव 
सम्बजन्ित जजल्लवको जजल्लव प्रहरी कवयवालयले मिलवउिु पिेछ । 
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९.  आधथाक कवरोबवर सञ्चवलि हुिे : (१) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयको वर्नियोजि, रवजश्र् र 
िरौटीको आधथाक कवरोबवर निर्वाचि अधिकृत र्व निजले अजख्तयवरी ददएको अधिकृत र लेखवको 
कवि गिा तोक्रकएको लेखव सिूहको किाचवरीको संयुक्त दस्तखतबवट सञ्चवलि हुिेछ । 

  (२) उपदफव (१) बिोजजि आधथाक कवरोबवर सञ्चवलि गदवा प्रचमलत कविूि 
बिोजजिको रीत पुर ्यवई गिुा पिेछ । 

१०. रकि निकवसव ददिुपिे : आयोगले बवँडफवटँ गरी िन्रवलयगत बजेट सूचिव प्रणवली (LMBIS) 

िव प्रवर्ष्ट गरी निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि कवयवालयले प्रवप्त गरेको अजख्तयवरी 
बिोजजिको रकि कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालयले सम्बजन्ित कवयवालयको िवििव 
निकवसव ददिु पिेछ ।  

 

परिच्छेद-४ 
निर्वाचि अर्िकृतको कवर्वालर्को खचा सभबन्िी व्र्र्स्थव 

११. निर्वाचि भत्तव : (१) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयि रहिे     ८ बिोजजिकव किाचवरी 
िध्ये िुख्य निर्वाचि अधिकृत तथव निर्वाचि अधिकृतले नियुजक्त पवएको मिनतदेखख र अन्य 
किाचवरीले निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव हवजजर भएको ददिदेखख ितगणिव सम्पन्ि भएको 
मिनतले सवत ददिसम्ि शुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रनतशतसम्ि उपनिर्वाचि भत्तव र्वपतको 
रकि         । 

   तर उपनिर्वाचिको कवििव निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव खटी आएकव किाचवरीले 
दरबन्दी रहेको कवयवालयबवट भत्तव (प्रोत्सवहि) पवइरहेको भए दोहोरो िपिे गरी भुक्तविी गररिेछ 
। 

 

  (२)       (१) बिोजजि निर्वाचि भत्तविव दगुाि स्थवि भत्तव तथव अन्य कुिै 
भत्तव जोडी खचा लेख्न पवइिे छैि । 

  (3) दफव ८ को उपदफव (५) बिोजजि निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव खदटएकव 
सुरिवकिीलवई निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय रहँदवसम्ि िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय, कवया 
सञ्चवलि निदेमशकव, २०७५ बिोजजि खवजव तथव खविव खचा उपलब्ि गरवइिेछ । 

  (४) यस कवयावर्धििव अन्यर जुिसुकै कुरव लेखखएको भए तवपनि उपनिर्वाचिको 
कवििव खदटएको अर्स्थविव बवहेक जगेडविव रहेको किाचवरीलवई यस कवयावर्धि बिोजजिको 
भत्तव तथव सुवर्िव ददइिे छैि । 

                                                           
  अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

  आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले खवइपवइ आएको िवमसक तलबको एकसय एक्कवईस प्रनतशतले हुि आउिे रकि निर्वाचि भत्तव उपलब्ि 
गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

  आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले  खवजव तथव खविव खचाको लवधग दैनिक पवँचसय देखख सवतसय रुपयैवँ उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव 
अथा  िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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१२.  दैनिक तथव भ्रिण खचा : (१) निर्वाचि अधिकृतले आफ्िो पदवधिकवर रहेको कवयवालयबवट 
निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव हवजजर हुि जवँदव र कवया सम्पन्ि गरी आफ्िो पदवधिकवर 
रहेको कवयवालयिव फक्रकिँ दव सम्िको अर्धिको लवधग भ्रिण खचा नियिवर्ली, २०६४ बिोजजि 
उजल्लखखत तहले पवउि े दैनिक तथव भ्रिण भत्तव सोही नियिवर्लीको नियि ७ को उपनियि 
(७) बिोजजि भुक्तविी  
पवउिेछ । 

  (२) उपदफव (१) िव जुिसुकै कुरव लेखखएको भए तवपनि आफ्िो पदवधिकवर रहेको 
जजल्लविव ि ैखदटएको निर्वाचि अधिकृतले दैनिक तथव भ्रिण भत्तव पवउिे छैि । 

 तर पदवधिकवर रहेको कवयवालयबवट निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय रहेको स्थवि पन्र क्रकलोमिटर 
भन्दव बढी भएिव त्यस्तो निर्वाचि अधिकृतले उपदफव (१) बिोजजि दैनिक तथव भ्रिण भत्तव 
भुक्तविी पवउिेछ ।  

  (३) निर्वाचि अधिकृतले उपदफव (१) बिोजजिको दैनिक भत्तव पवउँदव भ्रिण खचा 
नियिवर्ली, २०६४ को नियि ७ को उपनियि (२) बिोजजि थप रकि पवउिे रहेछ भि े
दैनिक भत्तविव सो रकि सिेत थप गरी पवउिेछ ।  

  (४) उपनिर्वाचि सम्बन्िी कविको मसलमसलविव                    

       ,                        ितदवि केन्रको निरीिण र्व 
आचवरसंदहतव अिुगििकव लवधग जविु परेिव निर्वाचि अधिकृतले प्रनतददि दइुहजवर अिुगिि 
भत्तव पवउिेछ । तर त्यस्तो अिुगिि भत्तव उपनिर्वाचि अर्धिभर दश ददि भन्दव बढी 
अर्धिको लवधग भुक्तविी ददइिे छैि ।  

  (५) उपदफव (४) बिोजजि अिुगिि गररसकेपनछ अनिर्वया रुपिव अिुगिि प्रनतर्ेदि 
पेश गिुा पिेछ । 

  (६) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव नियुक्त भएकव दफव 8 को उपदफव (4) 

बिोजजिको कम्प्युटर अपरेटर र अन्य कुिै किाचवरी आफ्िो पदवधिकवर रहेको कवयवालय भन्दव 
पन्र क्रकलोमिटर टवढवबवट खदटएको अर्स्थविव यस दफव बिोजजिको दैनिक तथव भ्रिण भत्तव 
पवउिेछि ्।  

   
तर उपनिर्वाचिको कवििव निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव खटी आएकव किाचवरीले 

दरबन्दी रहेको कवयवालयबवट दैनिक भ्रिण भत्तव पवइरहेको भए दोहोरो दैनिक भ्रिण भत्तव पवउि े
छैिि ्। 

१३.  पविी तथव बबजुली : निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयको लवधग पविी, िवरव तथव बबजुलीको खचा 
र्वपत सो कवयवालय सञ्चवलििव रहेसम्िको अर्धिको लवधग अिुसूची-२ िव उल्लेख भए 
बिोजजिको रकि नियिविुसवर ददइिेछ । 

                                                           
  अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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१४.  सञ्चवर खचा : (१) िुख्य निर्वाचि अधिकृत,                   

           टेमलफोि,        तथव इन्टरिेट                  

                                                    । 
यसरी जडवि गदवा र्व भवडविव मलदंव लवग्िे खचाको भुक्तविी निर्वाचि कवयवालयबवट हुिेछ । 

  (२) सञ्चवर िहशूल र्वपत िुख्य निर्वाचि अधिकृत र                को 
कवयवालयले प्रनतिदहिव अिुसूची-२ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि पवउिेछि ्। 

  (३) उपनिर्वाचि सम्बन्िी कविको लवधग िुख्य निर्वाचि अधिकृत र निर्वाचि 
अधिकृतलवई िोबवइल सुवर्िव र्वपतको रकि उपनिर्वाचि अर्धिभरको लवधग प्रनत िदहिव 
दइुहजवर रुपैयवँ उपलब्ि गरवइिेछ । 

  (४) उपनिर्वाचि सम्पन्ि भएपनछ उपदफव (१) बिोजजिको टेमलफोि तथव ईन्टरिेट 
बन्द गिे दवनयत्र् निर्वाचि कवयवालयको हुिेछ । 

१५. कवयवालय सम्बन्िी खचा : कवयवालय सम्बन्िी कविकव लवधग िुख्य निर्वाचि अधिकृतको 
कवयवालय र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले उपनिर्वाचि अर्धिभरको लवधग अिुसूची-२ िव 
उल्लेख भए बिोजजिको रकि खचा गिा पवउिेछि ्।  

१६. घरभवडव खचा : िुख्य निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले 
उपनिर्वाचि सञ्चवलिकव लवधग दफव ७ को उपदफव (२) बिोजजि घर भवडविव मलएकोिव 
अिुसूची-२ िव उल्लेख भएको रकिको अिीििव रही भुक्तविी गिुा पिछे ।  

१७. ििात तथव सम्भवर : िुख्य निर्वाचि अधिकृत र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयको लवधग 
उपनिर्वाचि अर्धिभर सर्वरी सविि, कम्प्युटर, वप्रन्टर लगवयतकव सविग्री ििात गिुा परेिव 
अिुसूची-२ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि खचा गिा सक्िेछ । 

१८.  इन्िि तथव अन्य इन्िि : िुख्य निर्वाचि अधिकृत र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले 
उपनिर्वाचि अर्धिभरको लवधग अिुसूची-२ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि इन्िि तथव अन्य 
इन्िि र्वपत खचा गिा सक्िेछ ।  

१९.  वर्वर्ि खचा : िुख्य निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले 
उपनिर्वाचि अर्धिभर अनतधथ सत्कवर तथव भैपरी आउिे कविको लवधग अिुसूची-२ िव उल्लेख 
भए बिोजजिको रकि खचा गिा सक्िेछ । 

 

परिच्छेद-५ 
र्तदवि केन्रर्व खटििे जिशम्तत ि र्तदवि केन्रको खचा सभबन्िी व्र्र्स्थव 

२०.  ितदवि केन्रिव खदटिे जिशजक्त तथव पवउिे सुवर्िव : (१) प्रत्येक ितदवि केन्रिव खदटिे 
किाचवरीको वर्र्रण अिुसूची-३ िव उल्लेख भए बिोजजि हु    ।  
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  (२) उपदफव (१) बिोजजि ितदवि केन्रिव खदटिे ितदवि अधिकृत, सहवयक 
ितदवि अधिकृत तथव किाचवरी नियुजक्त गदवा स्थविीयस्तरकव सरकवरी कवयवालयिव कवयारत 
किाचवरीहरूलवई नियुजक्त गिुा पिेछ । 

        (3) ितदवि केन्रिव खदटिे किाचवरीलवई अिुसूची-४ िव उल्लेख भए बिोजजिको 
दैनिक तथव भ्रिण खचा सम्बजन्ित निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयबवट उपलब्ि गरवइिेछ । 

  (4) ितदवि अधिकृत, सहवयक ितदवि अधिकृत             

                सहवयक किाचवरी र सहयोगी किाचवरीलवई आफू कवयारत 
कवयवालयबवट निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव नियुजक्त मलि आउँदव लवग्िे ददि, तयवरी म्यवद 
एक ददि, निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयबवट ितदवि केन्रसम्ि जवँदव लवग्िे ददि, ितदवि 
केन्रिव बस्िुपि ेतीि ददि, ितदवि केन्रबवट सम्बजन्ित निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयसम्ि 
आउँदव लवग्िे ददि र निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयबवट आफू कवयारत कवयवालयिव फक्रका दव 
लवग्िे ददि सिेत कूल अर्धिकव लवधग अिुसूची-४ बिोजजिको दैनिक भत्तव तथव बबल 
बिोजजिको यवतवयवत खचा र्वपतको रकि भुक्तविी ददइिेछ । 

   (५) उपदफव (४) बिोजजि दैनिक भत्तव भुक्तविी ददँदव पैदल भ्रिण गिुापिे स्थविको 
लवधग प्रनतददि पन्र क्रकलोमिटरकव दरले गणिव गिुा पिेछ। क्रकलोमिटरको आिवरिव ददि 
गणिव गदवा सर्वरी सविि िचल्िे स्थविबवट िवर गणिव गिुा पिेछ ।   

२१. ितदवि अधिकृतको थप सुवर्िव : ितदवि अधिकृतलवई िोबवईल फोि ररचवजा तथव अन्य 
वर्वर्ि कवयाकव लवधग थप सुवर्िव र्वपत अिुसूची-४ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि उपलब्ि    
गरवइिेछ । 

२२.  स्र्यंसेर्क खचा : ितदवि केन्रिव स्र्यंसेर्कको रूपिव नियुक्त हुि ेव्यजक्तलवई खवजव तथव 
खविव र्वपत तीि ददिको लवधग       प्रनतददि प्रनतव्यजक्त अिुसूची-४ िव उल्लेख भए 
बिोजजिको रकि ितदवि अधिकृतलवई एकिुष्ट उपलब्ि गरवइिेछ ।  

२३.  ितदवि केन्र र बत्ती तथव अन्य नििवाण खचा : ितदवि केन्र नििवाण गिा भर्ि भएकव 
ितदवि केन्र र भर्ि िभएकव ितदवि केन्रकव लवधग अिुसूची-४ िव उल्लेख भए बिोजजिको 
रकि ितदवि अधिकृतलवई उपलब्ि गरवईिेछ । 

२४.  ढुर्विी खचा : (१) ितपर,ितपेदटकव तथव अन्य सविग्री निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय र्व 
निर्वाचि कवयवालयबवट ितदवि केन्रसम्ि र ितदवि केन्रबवट ितगणिव स्थलसम्ि ढुर्विी गदवा 
पैदल दहँड्ि ुपरेिव पन्र क्रकलोमिटर दरूीको लवधग एकददि कवयि गरी प्रनतददि प्रनत ितपेदटकव 
अिुसूची-४ िव उल्लेख भए बिोजजिको दरले हुिे रकि ितदवि अधिकृतलवई ढुर्विी खचा 
र्वपत उपलब्ि गरवइिेछ । 

  (२) सवर्ाजनिक सर्वरी सविि प्रयोग गरी ितपेदटकव तथव अन्य निर्वाचि सविग्री 
ढुर्विी गरेको अर्स्थविव ितदवि अधिकृतलवई उपदफव (१) बिोजजि हुिे रकिको पचवस 
प्रनतशत रकि   ददइिेछ । त्यसरी खचा लेख्दव दोहोरो हुिे गरी खचा लेख्न पवइिे छैि । 
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   (३) ितगणिव कवया सम्पन्ि भएपनछ निर्वाचि कवयवालयसम्ि ितपेदटकव लगवयतकव 
अन्य निर्वाचि सविग्री ढुर्विीको व्यर्स्थव निर्वाचि कवयवालयले मिलवउिु पिेछ । 

२५.  खचा लेखी भुक्तविी ददिुपि े : ितदवि अधिकृत, सहवयक ितदवि अधिकृत       

                      सहवयक किाचवरी र सहयोगी किाचवरीलवई दफव २० 
बिोजजिको दैनिक तथव भ्रिण भत्तव दहसवब गरी निज खदटएको अर्स्थविव िै अिुसूची-५ 
बिोजजिको भपवाई गरवई निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले खचा लेखी भुक्तविी ददिु पिेछ । 

२६.  बबल भपवाई पेश गिुा िपिे : ितदवि अधिकृतले दफव २१, २२, २३ र २४ को खचाको बील 
भपवाई पेश गिुापिे छैि । 

 

परिच्छेद-६ 
र्तगणिव सभबन्िी व्र्र्स्थव 

२७.  ितगणिव जिशजक्त र खचा : (१) ितगणिव कवयाकव लवधग ितगणिव टोलीिव रहिे 
किाचवरीको वर्र्रण अिुसूची-६ िव उल्लेख भए बिोजजि हु    ।  

  (२) उपदफव (१) बिोजजि ितगणिव टोलीिव रहेको किाचवरीले प्रत्येक मसफ्ट (आठ 
घण्टवको एक मसफ्ट) कव लवधग नििवारण गररए बिोजजि ितगणिव र्वपत अिुसूची-७ िव 
उल्लेख भए बिोजजिको रकि उपलब्ि गरवइिेछ । 

  (३) ितगणिवको लवधग एकै सियिव एक भन्दव बढी ितगणिव टोली पररचवलि 
गररएकोिव प्रिुख ितगणिव अधिकवरी (निर्वाचि अधिकृत) लवई प्रत्येक थप टोलीको लवधग 
अिुसूची-७ िव उल्लेख भए बिोजजिको थप रकि उपलब्ि गरवइिेछ। 

  (४) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले ितगणिव अर्धिभर ितगणिव कवयािव खदटिे 
निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयकव किाचवरीलवई ितगणिव कवयािव खदटए र्वपत प्रनतमसफ्ट 
प्रनतव्यजक्त अिुसूची-७ िव उल्लेख भए बिोजजिको भत्तव उपलब्ि गरवउिेछ । 

  (५) ितगणिव कवयाको प्रगनत वर्र्रण अद्यववर्िक गिा एर् ं ितगणिव कवयािव 
आर्श्यक सहयोग तथव सिन्र्य गिा खदटिे निर्वाचि कवयवालयकव किाचवरीलवई ितगणिव 
अर्धिभर अिुसूची-७ िव उल्लेख भए बिोजजिको भत्तव उपलब्ि गरवइिेछ । 

२८. ितगणिव व्यर्स्थवपि खचा  : (१) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले ितगणिव स्थलिव 
आर्श्यक पिे गुन्री, कवपेट, चकटी, बत्ती, पविी, जेिेरेटर, िवईक आददको व्यर्स्थवपि गिा 
अिुसूची-२ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि खचा गिा सक्िेछ । 

  (२) निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले ितगणिव कवयािव खदटिे किाचवरीको खवजव र 
धचयवपवि र्वपत प्रत्येक मसफ्टकव लवधग अिुसूची-२ िव उल्लेख भए बिोजजिको रकि खचा गिा 
सक्िेछ । 

 

                                                           
 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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परिच्छेद-७ 
स्रेस्तव िवख्न ेतथव लेखव पिीक्षण गिे सभबन्िी व्र्र्स्थव 

२९. कर कट्टी सम्बन्िी व्यर्स्थव : (१) उपनिर्वाचि सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपि सम्बन्ििव कुि ै
पदवधिकवरी, किाचवरी, सुरिवकिी सिेतलवई उपनिर्वाचि भत्तव, खवजव तथव खविव खचा 
लगवयतकव सेर्व सुवर्िव र्वपतको रकि िगदिव भुक्तविी गदवा सब ैशीषाकिव पन्र प्रनतशतकव 
दरले अग्रीि आयकर कट्टव गिुा पिेछ । 

   तर दैनिक भ्रिण भत्तव र्वपतको रकि भुक्तविी ददँदव कर कट्टी गिुा पिे छैि ।  
  (2) घरभवडव (गोदवि सिेत) को भवडव भुक्तविी गदवा दश प्रनतशतकव दरले घर बहवल 

कर कट्टव गररिेछ । 
  (३) स्र्यंसेर्क पररचवलि गदवा उपलब्ि गरवइएको स्र्यंसेर्क भत्तविव कर कट्टव गररिे 

छैि। 
  (4) उपनिर्वाचि सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपििव भएकव प्रशवसनिक तथव व्यर्स्थवपि 

खचािव प्रचमलत संघीय कविूि बिोजजि लवग्िे दर अिुसवर कर कट्टी गिुा पिेछ । 
३०. स्रेस्तव तथव फवँटर्वरी तयवर गिुापि े: (१) निर्वाचि अधिकृतले यस कवयावर्धि बिोजजि खचा 

गदवा प्रचमलत कविूि बिोजजि बजेट सीट, खचाको फवँटर्वरी, िवग फवरवि, खररद आदेश, 
दवखखलव ररपोटा, बैंक िगदी क्रकतवब, पेश्की लेजर आदद सदहत रीतपूर्ाकको स्रेस्तव रवख्न ुपिेछ 
। 

  (२) उपनिर्वाचि पररणवि घोषणव भएको मिनतले पवँच ददिमभर अजख्तयवरीसवथ 
ददइएको र्गीकरण र अिुसूची-८ बिोजजिको खचाको फवँटर्वरी तयवर गरी आन्तररक लेखव 
परीिणको लवधग सम्बजन्ित कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालयिव पेश गिुा पिेछ । 

३१.  खचाको बील भपवाई प्रिवखणत गरी रवख्नपुिे : निर्वाचि अधिकृतले निर्वाचि अधिकृत र्व 
निजबवट अधिकवर प्रवप्त अधिकृतबवट प्रत्येक खचाको बील, भपवाई र फवँटर्वरीसँग सम्बजन्ित 
सम्पूणा स्रेस्तव प्रिवखणत गरी रवख्न ुपिेछ । 

३२.  थप खचाकव लवधग पूर्ा स्र्ीकृनत मलिुपि े: (१) निर्वाचि अधिकृतले यस कवयावर्धििव उल्लेख 
भए बिोजजिको शीषाकिव तोक्रकएको भन्दव बढी रकि खचा गिुापिे अर्स्थव आइपरेिव सोको 
पयवाप्त आिवर, कवरण र पुष्ट्यवई सदहत स्र्ीकृनतको लवधग आयोगिव लेखी पठवउिु पिेछ र 
सो सम्बन्ििव आयोगले ददएको निदेशि बिोजजि गिुा पिेछ । 

  (२) निर्वाचि अधिकृतले यस कवयावर्धि बिोजजि खचा गदवा कुिै द्वर्वर्िव उत्पन्ि 
भएिव सो सम्बन्ििव स्पष्टतवकव लवधग आयोगिव अिुरोि गिा सक्िेछ। 

३३.  रवजश्र् खवतविव रकि दवखखलव गिुापिे : निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले िेपवल सरकवरलवई 
प्रवप्त हुिे सबै प्रकवरको रवजश्र् रकि सम्बजन्ित रवजश्र् खवतविव निर्वाचि कवयवालयको 
कवयवालय कोडिव जम्िव गिुा पिेछ । 
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३४.  रकि क्रफतवा गिुापिे : निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले सम्बजन्ित कोष तथव लेखव नियन्रक 
कवयवालयबवट निकवसव मलएको रकि बवँकी रहेिव त्यस्तो बवँकी रकि कोष तथव लेखव नियन्रक 
कवयवालयिव क्रफतवा गरी दहसवब मिलवि गिुा पिेछ । 

३५.  बवँकी िरौटी रकि जम्िव गि े: निर्वाचि अधिकृतले उपनिर्वाचि                

     मिनतले पवँच ददिमभर िरौटी खवतविव िौज्दवत रहेको रकि निर्वाचि कवयवालयको 
िरौटी खवतविव जम्िव गरी त्यस्तो खवतव बन्द गिुा पिेछ र सोको जविकवरी सदहतको वर्र्रण 
आयोग, सम्बजन्ित कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालय र निर्वाचि कवयवालयिव ददिु पिेछ । 

३६.  फवँटर्वरी पठवउिु पिे : निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले बजेट उपशीषाकगत र खचा शीषाकगत 
फवँटर्वरी निर्वाचि सम्पन्ि भएपनछ नछटो िवध्यिद्र्वरव आयोगिव पठवउिु पिेछ । 

३७.  आन्तररक लेखव परीिण गरवई स्रेस्तव पठवउिु पिे : (१) निर्वाचि अधिकृतले वर्नियोजि, 
रवजश्र् र िरौटी तफा को स्रेस्तव उपनिर्वाचि पररणवि घोषणव भएको मिनतले सवत ददिमभर 
सम्बजन्ित कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालयबवट आन्तररक लेखव परीिण गरवउिु पिेछ । 

  (२) कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालयले उपदफव (१) बिोजजि आन्तररक लेखव 
परीिण गरी सोको प्रनतर्ेदि र प्रिवखणत आधथाक वर्र्रण सम्बजन्ित निर्वाचि अधिकृतको 
कवयवालय र आयोगलवई उपलब्ि गरवउिु पिेछ । 

  (३) उपदफव (२) बिोजजि आन्तररक लेखव परीिण भई प्रनतर्ेदि प्रवप्त भएपनछ 
निर्वाचि अधिकृतले सम्पूणा स्रेस्तव र प्रिवखणत आधथाक वर्र्रण अजन्ति लेखव परीिणको लवधग 
निर्वाचि अधिकृत र्व लेखव प्रिुख आफै उपजस्थत भई सम्बजन्ित जजल्लवको निर्वाचि 
कवयवालयिव बुझवउिु पिेछ।  

  (४) निर्वाचि अधिकृतले आफ्िो कवयवालयिव िौज्दवत रहेकव सम्पूणा जजन्सी सविवि 
कवयवालय बन्द भएपनछ सम्बजन्ित निर्वाचि कवयवालयिव बुझवई सोको भपवाईको प्रनतमलवप 
स्रेस्तवसवथ संलग्ि गिुा पिेछ । 

३८.  अजन्ति लेखव परीिण : दफव ३७ बिोजजिकव स्रेस्तव प्रवप्त भएपनछ निर्वाचि कवयवालयले 
िहवलेखव परीिकको कवयवालयबवट अजन्ति लेखव परीिण गरवउिेछ । 

३९.  निर्वाचि अधिकृतको दवनयत्र् : आधथाक कवरोबवर गदवा गरवउँदव निर्वाचि अधिकृतले देहवय 
बिोजजि गिुा पिेछः- 

(क)  यस कवयावर्धि बिोजजि खचा गदवा प्रवप्त अजख्तयवरीको सीिवमभर रही 
     सम्बजन्ित खचा शीषाकबवट िवर रीतपूर्ाक खचा गिे, 

(ख)  खचा भएको रकिको यथवसियिव आन्तररक लेखवपरीिण गरवई 
निर्वाचि     कवयवालयिव स्रेस्तव बुझवउिे, 

(ग)  आधथाक कवरोबवरसँग सम्बजन्ित बबल भरपवई तथव कवरोबवरसँग 
सम्बजन्ित     सबै कवगजवत प्रिवखणत गरी गरवई सुरक्षितसवथ रवखी 
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सोही बिोजजिकव     स्रेस्तव सदहतकव कवगजवत निर्वाचि कवयवालयिव 
हस्तवन्तरण गि,े 

(घ)  लेखव परीिणबवट औलं्यवइएको बेरुजु फर्छायौट र्व असूल उपर गिुापि े
भए     फर्छायौट र्व असूल उपर सिेत गरी बेरुजु फर्छायौट गिे र सो 
सम्बन्ििव     कुिै स्पष्टीकरणको आर्श्यकतव देखखएिव सोको 
जविकवरी आयोगिव पठवउिे     र कुिै क्रकमसिको पेश्की रकि बवँकी र 
बेरुजु हुि िददिे । 

४०.  असूल उपर गररिे : (१) यस कवयावर्धिको उल्लङ्घि गरी गरेको खचा त्यस्तो खचा गिे 
अजख्तयवर प्रवप्त अधिकवरीबवट प्रचमलत कविूि बिोजजि असूल उपर गररिेछ । सोको अमभलेख 
सम्बजन्ित अधिकवरीको तवलुक निकवयिव सिेत पठवइिेछ । 

  (२) उपनिर्वाचिको कवयािव खदटएको कुि ैकिाचवरीले यस कवयावर्धि बिोजजि पवउिे 
भत्तव र्वपतको रकि बुखझसकेपनछ निजले आयोग र्व निर्वाचि अधिकृतले तोकेको जजम्िेर्वरी 
पूरव िगरेिव त्यस्तो किाचवरीलवई निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव ४३ र ४४ बिोजजि 
वर्भवगीय कवरर्वहीको लवधग सम्बजन्ित निकवयिव लेखी पठवइ सो रकि प्रचमलत कवििू 
बिोजजि असूल उपर गररिेछ । 

४१.  खचा सवर्ाजनिक गिुापिे : निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयले कवयवालय स्थवपिव भएदेखख 
उपनिर्वाचिसँग सम्बजन्ित कवििव भएकव सम्पूणा खचाको वर्र्रण सवर्ाजनिक गिुा पिेछ । 

 

परिच्छेद-८ 
वर्वर्ि 

४२.  वर्शषेज्ञ सेर्व मलि सक्िे M (१) आयोगले आर्श्यकतव अिुसवर ितदवतव िविवर्ली, ितदवतव 
पररचयपर, निर्वाचि धचन्ह, ितपरको डडजवइि लगवयत उपनिर्वाचिको कविको सम्बन्ििव 
वर्शषेज्ञको सेर्व मलि सक्िेछ । 

   (२) उपदफव (१) बिोजजिको वर्शषेज्ञ सेर्वकव लवधग सम्बजन्ित वर्शेषज्ञलवई प्रनत 
िदहिव पचहत्तर हजवर रुपैयवँ सम्िको पवररश्रमिक भुक्तविी गिा सक्रकिछे ।  

४३.  बबिव गिे M (१) उपनिर्वाचिको कवििव संलग्ि आयोगकव पदवधिकवरी, आयोग र उपनिर्वाचि 
हुि े जजल्लवकव निर्वाचि कवयवालयहरूिव कवयारत किाचवरी (कवज, करवर र ज्यवलवदवरी सिेत), 

निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयकव किाचवरी, ितदवतव मशिव स्र्यंसेर्क, अिुगििकतवा, अिुगिि 
टोलीकव सदस्य (सर्वरी चवलक सिेत), आयोगकव पदवधिकवरी र निर्वाचि अधिकृतको निजी 
सुरिव अधिकवरी (वप.एस.ओ.), वर्शषेज्ञ सेर्वकव लवधग नियुक्त वर्ज्ञ, ितदवि केन्रिव खदटिे 
किाचवरी, स्र्यंसेर्क लगवयत उपनिर्वाचिको कवििव संलग्ि व्यजक्तको व्यजक्तगत दघुाटिव र 
बवह्य आक्रिणबवट हुिे दघुाटिवकव लवधग बीस लवख रुपैयवँको बबिव गररिेछ । 

                                                           
  अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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    (२) उपदफव (१) बिोजजि बबिव गररिे बीमित र बबिवको अर्धि आयोगले निणाय 
गरे बिोजजि हुिेछ । 

   (३) उपदफव (१) र (२) बिोजजिको बबिव गदवा सरकवरी स्र्वमित्र्को रवजष्िय बबिव 
कम्पिीिव गररिेछ ।  

४४.  ितदवि कवया सञ्चवलि गिा आर्श्यक हुि ेसविग्री खररद गिे+ M (१) आयोगले उपनिर्वाचिको 
लवधग आर्श्यक हुिे ितदवि सविग्री सवर्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथव सवर्ाजनिक खररद 
नियिवर्ली, २०६४ बिोजजि खररद गिेछ  ।  

   (२)  उपदफव (१) िव जुिसुकै कुरव लेखखएको भए तवपनि अिुसूची-९ बिोजजिको 
कुि ै ितदवि सविग्री खररद गिा सवर्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथव सवर्ाजनिक खररद 
नियिवर्ली, २०६४ बिोजजिको प्रक्रक्रयव पूरव गिा संभर् िभएिव आयोगले आिवर र कवरण खलुवई 
निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव ३८ बिोजजि खररद गिा सक्िेछ ।  

 

४५.  अन्य निर्वाचि सविग्री : (१) आयोगले उपनिर्वाचि सञ्चवलिकव लवधग आर्श्यक पि े 
डसे्कटप कम्प्युटर, ल्यवपटप, वर्मभन्ि क्रकमसिकव टोिरहरू, फ्यवक्स िेमशि, इन्भटार, 
इन्भटारको व्यविी, प्यवक्रकङ्ग सविग्री, फोटोकपी पेपर, वप्रन्टर, रवउटर, यु.एस.वर् डगंोल 
डडभवइस (इन्टरिेटको लवधग), पेिड्रवइभ, हवडाडडस्क, कवयवालय सञ्चवलिको लवधग आर्श्यक 
पि े स्टेशिरी सविग्री लगवयत उपनिर्वाचि सञ्चवलि गिा आर्श्यक हुिे सविग्री खररद गिा 
सक्िेछ । 

 (2) उपदफव (१) बिोजजि सविग्री खररद गिा सवर्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथव 
सवर्ाजनिक खररद नियिवर्ली, २०६४ बिोजजिको प्रक्रक्रयव पूरव गिा संभर् िभएिव आयोगले 
आिवर र कवरण खलुवई निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव ३८ बिोजजि खररद गिा 
सक्िेछ । 

४६. ितदवतव िविवर्ली अद्यवर्धिक गिे : (१) उपनिर्वाचि हुि े जजल्लवहरूिव उपनिर्वाचि 
प्रयोजिकव लवधग मिनत तोक्रकएको ददिसम्िको ितदवतव िविवर्ली अद्यवर्धिक गिाको लवधग 
स्थविीय तहको र्डवस्तरिव ितदवतव िविवर्लीिव दवर्ी वर्रोिको कवयाक्रि सञ्चवलि गररिेछ । 

  (2) उपदफव (१) बिोजजिको कवयाक्रि संचवलि अर्धि, खदटिे जिशजक्त र सुवर्िव 
आयोगबवट निणाय भए बिोजजि हुिेछ । 

  (३) उपदफव (१) बिोजजि ितदवतव िविवर्ली अद्यवर्धिक, ितदवतव िविवर्लीको 
प्रकवशि र अमभिुखीकरण कवयाक्रि सञ्चवलि र व्यर्स्थवपि गदवा लवग्िे खचा नियिविुसवर 
भुक्तविी गररिेछ । 
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४७. ितदवतव मशिव तथव सविग्रीको नििवाण र प्रयोगः (१) आयोगले उपनिर्वाचििव ितदवि गि े
प्रक्रक्रयव र ितदवतवको अधिकवरकव सम्बन्ििव ितदवतवहरूलवई जविकवरी गरवउि आर्श्यकतव 
अिुसवर ितदवतव मशिव सम्बन्िी कवयाक्रि सञ्चवलि गिेछ । 

   (२) ितदवतव मशिवकव लवधग छवपव तथव अडडयो मभडडयो सविग्री नििवाण तथव प्रकवशि 
प्रसवरण, सवर्ाजनिक िहत्र्कव सूचिव (PSA) को नििवाण, प्रकवशि तथव प्रसवरण सिेत गररिेछ 
। 

   (३) उपदफव (१) बिोजजि ितदवतव मशिव सविग्री उत्पवदि, प्रकवशि तथव प्रसवरण 
गदवा एर्ं ितदवतव मशिव कवयाक्रि सञ्चवलि गदवा लवग्िे खचा नियिविुसवर भुक्तविी गररिेछ । 

४८.  सुरिव सम्बन्िी व्यर्स्थव M (१) आयोगको िुल गेट लगवयत आयोग पररसरिव सुरिव 
व्यर्स्थवकव लवधग खदटिे िेपवल प्रहरी दश जिव सम्ि र सशस्र प्रहरी बल, िेपवलकव दश जिव 
सम्ि सुरिवकिीलवई उपनिर्वाचिको मिनत तोक्रकएको ददिदेखख ितगणिव सम्पन्ि भएको 
मिनतले पैंतीस ददिसम्िकव लवधग  िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय, कवया सञ्चवलि निदेमशकव, 
२०७५ बिोजजि खवजव तथव खविव खचा उपलब्ि गरवइिेछ । 

   (२) उपनिर्वाचि अर्धििव निर्वाचि कवयवालयको सुरिवको लवधग िेपवल प्रहरी पवँच 
जिव सम्ि र सशस्र प्रहरी पररचवलि भएिव सो बलकव पवँच जिव सम्ि गरी दश जिव सम्ि 
सुरिवकिीलवई त्यसरी पररचवलि भएको अर्धिको लवधग िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय, कवया 
सञ्चवलि निदेमशकव, २०७५ बिोजजि खवजव तथव खविव खचाको रकि उपलब्ि गरवइिेछ । 

      (३) ितदवतव पररचयपर र ितपर छपवइस्थलिव खदटिे र्व ितपर ढुर्विीको सुरिवथा 
खदटिे सुरिवकिी िध्ये आयोगले तोकेको संख्यवकव सुरिवकिीलवई त्यसरी खदटएको अर्धिकव 
लवधग िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलय, कवया सञ्चवलि निदेमशकव, २०७५ बिोजजि खवजव तथव 
खविव खचाको रकि उपलब्ि गरवइिेछ । 

                                                           
 आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले  खवजव तथव खविव खचाको लवधग दैनिक पवँचसय देखख सवतसय रुपयैवँ उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव 

अथा  िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 

 आयोगको मिनत २०७६-४-२९ को निणायले  खवजव तथव खविव खचाको लवधग दैनिक पवँचसय देखख सवतसय रुपयैवँ उपलब्ि गरवउिे प्रस्तवर् भएकोिव 
अथा  िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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   (4)  उपदफव (१) र (२) िव उल्लेख भए भन्दव बढी संख्यविव सुरिवकिी 
पररचवलि भएको अर्स्थविव सोही उपदफवहरुिव उल्लेख भए बिोजजिको खवजव तथव खविव खचा 
र्वपतको रकि दविवसवहीले उपलब्ि गरवइिेछ ।  

४9. ढुर्विी सम्बन्िी          : आयोगले उपनिर्वाचि सञ्चवलिकव लवधग आर्श्यक पिे 
ितपर, ितदवतव पररचयपर लगवयतकव निर्वाचि सविग्री आयोगबवट सम्बजन्ित निर्वाचि 
अधिकृतको कवयवालय र निर्वाचि कवयवालयसम्ि ढुर्विी गदवा लवगेको बबल अिुसवरको रकि 
भुक्तविी गिेछ ।   

5०.                    समिनत : (१) यस कवयावर्धि बिोजजिको आधथाक 
व्यर्स्थवपि, रकि बवँडफवँट र निकवसव गिा आयोगिव देहवय बिोजजिको आधथाक व्यर्स्थवपि 
समिनत रहिेछ :- 

(क)  सधचर्, आयोग       
 -संयोजक 

(ख)  सहसधचर्, प्रशवसि िहवशवखव     
 -सदस्य 

(ग)  उपसधचर्, प्रशवसि शवखव      - सदस्य 
(घ)  उपसधचर्, योजिव, अिुगिि तथव र्ैदेमशक सम्बन्ि शवखव   - 

सदस्य 
(ङ)  उपसधचर्, आधथाक प्रशवसि शवखव     -

सदस्य  

(च)......... 
(छ)  लेखव अधिकृत, आयोग      -सदस्य-

सधचर् 
(२) उपदफव (१) बिोजजिको समिनतको बैठक आर्श्यकतव अिसुवर समिनतको 

संयोजकको अध्यितविव निजले तोकेको मिनत, सिय र स्थवििव बस्िेछ । 

(३)........  

(४) ...... 

                                                           
  अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव हटवइएको । 
 

 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव हटवइएको । 
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5१. जजल्लव उपनिर्वाचि व्यर्स्थवपि समिनत : (१) उपनिर्वाचि व्यर्स्थवपि कवयाको सिन्र्य 
गिा प्रत्येक जजल्लविव देहवय बिोजजिको जजल्लव उपनिर्वाचि व्यर्स्थवपि समिनत रहिेछ :- 

(क) िुख्य निर्वाचि अधिकृत      -संयोजक 
(ख) प्रिुख जजल्लव अधिकवरी      -सदस्य 
(ग) निर्वाचि अधिकृत       -सदस्य 
(घ) जजल्लव सिन्र्य अधिकवरी      -सदस्य 
(ङ) जजल्लवजस्थत सुरिव निकवयकव प्रिुख    -सदस्य 
(च) कोष तथव लेखव नियन्रक कवयवालयकव प्रिुख   -सदस्य 
(छ) निर्वाचि अधिकवरी       -सदस्य 
(ज) िुख्य निर्वचि अधिकृतले तोकेको सहवयक निर्वाचि अधिकृत -सदस्य-

सधचर् 
(२) उपदफव (१) बिोजजिको समिनतिव आर्श्यकतव अिुसवर रवजिीनतक दलकव 

प्रनतनिधि, सञ्चवरकिी तथव अन्य व्यजक्त तथव पदवधिकवरीलवई आिन्रण गिा सक्रकिेछ ।  
(३) उपदफव (१) बिोजजिको समिनतको बैठक आर्श्यकतव अिुसवर बस्ि सक्िेछ । 
(४) उपदफव (१) बिोजजिको समिनतको बैठक आर्श्यकतव अिसुवर समिनतको 

संयोजकले तोकेको मिनत, सिय र स्थवििव बस्िेछ । 

      (५) उपदफव (१) बिोजजिको समिनतको संयोजक, सदस्य एर् ं तीि जिवसम्ि 

आिजन्रत सदस्यले िुख्य निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयबवट िेपवल सरकवर, अथा 
िन्रवलय, कवया सञ्चवलि निदेमशकव, २०७५ बिोजजि बैठक भत्तव तीि पटक सम्िको िवर 
पवउिेछि ्। 

५२. अन्य समिनत गठि सम्बन्िी व्यर्स्थव M (१) आयोग र्व सधचर्वलयले उपनिर्वाचि संचवलि  

तथव         व्यर्स्थवपिकव लवधग आर्श्यकतव अिुसवर  अन्य समिनत, उपसमिनत र्व कवयादल गठि 
गिा सक्िेछ । 

  (2) उपदफव (१) बिोजजि गठि भएकव समिनत, उपसमिनत र्व कवयादलकव 
सदस्यलवई कवयवालय सिय अनघ र्व पनछ बैठक बस्दव िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलयले स्र्ीकृत 
गरेको कवया सञ्चवलि निदेमशकव, २०७५ बिोजजिको बैठक भत्तव उपलब्ि गरवइिेछ । 

                                                           
 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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(३) उपदफव (२) बिोजजिको बैठक भत्तव उपलब्ि गरवउँदव एकजिव किाचवरीलवई 

एक ददििव एक पटक भन्दव बढीको बैठक भत्तव उपलब्ि गरवइिे छैि । 

53. खचा शीषाकिव हेरफेर र्व थपघट : आयोगले स्र्ीकृत बजेटको सीिवमभर रही यस कवयावर्धििव 
उल्लेख भएकव खचा शीषाकिव बवँडफवँट गररएको रकि आर्श्यकतव र  औधचत्यको आिवरिव 
हेरफेर, थपघट र्व रकिवन्तर गिा सक्िेछ ।   

५४. थप बजेट िवग गिे : आयोगलवई उपनिर्वाचिकव लवधग वर्नियोजि भएको रकि उपनिर्वाचि 

संचवलिको क्रििव िपुग भएिव आर्श्यक पिे थप रकि िेपवल सरकवर, अथा िन्रवलयसँग 
िवग गिा सक्िेछ।  

५५. यस कवयावर्धि बिोजजि हुिे : यस कवयावर्धि बिोजजि खचा गदवा यस कवयावर्धििव लेखखएको 
वर्षयिव     

  यसै कवयावर्धि बिोजजि खचा गिुा पिेछ । 

                                                           
 अथा िन्रवलयको रवय प्रनतक्रक्रयवको आिवरिव पररिवजाि गररएको । 
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अिुसूची-1 
 (दफव 8 को उपदफव (1) सँग सम्बजन्ित) 

निर्वाचि अधिकृतको कवयवालयिव रहिे किाचवरीको वर्र्रण 

 (क) प्रनतनिधिसभव सदस्य, प्रदेशसभव सदस्य, स्थविीय तहको प्रिुख/उपप्रिुख तथव 
अध्यि/उपवध्यिको लवधग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ख) स्थविीय तहको र्डवध्यिको लवधग 
 

क्र.सं वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 
1 निर्वाचि अधिकृत एक  

2 सहवयक निर्वाचि अधिकृत 
(रव.प. ततृीय शे्रणी) 

एक  

3 लेखव अधिकृत र्व लेखवपवल एक  

4 सहवयक किाचवरी 
(रव.प.अि)ं  

एक  

5 कम्प्युटर अपरेटर एक  

6 सर्वरी चवलक एक  

7 सहयोगी किाचवरी  दईु  

8 सुरिव गवडा (वप.एस.ओ.) एक  

क्र.सं वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 
1 निर्वाचि अधिकृत एक  

2 लेखव अधिकृत र्व लेखवपवल एक  

3 सहवयक किाचवरी 
(रव.प.अि)ं 

एक  

4 कम्प्युटर अपरेटर एक  

5 सर्वरी चवलक एक  

6 सहयोगी किाचवरी  एक  

7 सुरिव गवडा (वप.एस.ओ.) एक  
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अिुसूची-2 
 (दफव १३, दफव 14 को उपदफव (२), दफव १५,१६, १७,१८,१९ र दफव 28 को उपदफव (१) र 

(२) सँग सम्बजन्ित) 
िुख्य निर्वाचि अधिकृत तथव निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय संचवलि खचा 

क्र.स ं वर्र्रण प्रनतनिधिसभव 
     /प्रदेशसभव       

उप                

स्थविीय तहकव सदस्यको 
उपनिर्वाचि        

  ि.ुनि.अ./नि.अ. ि.ुनि.अ./नि.अ. 
1.  कवयवालय सचंवलि रु. 1३0000।- उपिहविगरपवमलकव रु.७५०००।-, 

गवँउपवमलकव ४००००।- , र्डव  रु. 
३००००।- 

2.  पविी तथव वर्जुली  रु. 10000।- रु. 5500।- 
3.  सचंवर िहशलू रु. 5०00।- रु. 500०।- 
4.  घर भवडव (गोदवि सिेत) रु. 30000।- ि.ि.पव. उ.ि.ि.पव.  रु. 

३००००।- ि. पव.  रु. २५०००।- 
गव. पव.  रु. २००००।- 

5.  सचंवलि तथव ििात सभंवर  रु. 2५000।- 
 

रु. 25000।- 
 

6.  इन्िि तथव अन्य इन्िि  रु. 30000।- गवडी रु. 25000।- 
र्व िोटरसवइकल  रु. ७०००।- 

7.  ितगणिव व्यर्स्थवपि खचा २०००० ितदवतव भएिव रु. 
२००००।-  
५०००० ितदवतव भएिव रु. 
३००००।- 
८०००० ितदवतव भएिव रु. 
४००००।- 
८०००० भन्दव बढी ितदवतव 
भएिव रु. ५००००।- 

ि.ि.पव., उ.ि.ि.पव.  रु. 
२००००।- ि.पव.  रु. १८०००।- 
गव.पव.  रु. १५०००।- 

8.  ितगणिव खवजव र 
धचयवपवि 

रु. 5000।- रु. 5000।- 

9.  वर्वर्ि रु. 1५०००।- रु. 12०००।- 
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अिुसूची-३ 
 (दफव २० को उपदफव (१) सँग सम्बजन्ित) 
ितदवि केन्रिव खदटिे किाचवरीको वर्र्रण 

  (क) २५० सम्ि ितदवतव भएको ितदवि केन्रकव लवधग  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 (ख) २५१ देखख ५०० सम्ि ितदवतव भएको ितदवि केन्रकव लवधग 

क्र.
सं 

वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 

1 ितदवि अधिकृत एक  

2 सहवयक ितदवि अधिकृत (ितदवतवलवई 
ितपर ददि सिेत) 

एक  

3 सहवयक किाचवरी (ितदवतव िविवर्ली रुजु 
गिाको लवधग) 

एक  

4 सहयोगी किाचवरी  एक  

5 स्र्यंसेर्क (ितदवि गरेकव ितदवतवको 
तथयवंक रवख्न ेर िङिव िसी लगवउि 
िदहलव-१, ितदवतको लवइि व्यर्स्थवपि र 
अन्य सहयोगको लवधग -१) 

दइु  

क्र.सं वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 
1 ितदवि अधिकृत एक  

2 सहवयक ितदवि अधिकृत (ितदवतवलवई 
ितपर ददि सिेत) 

एक  

3 सहवयक किाचवरी (ितदवतव िविवर्ली रुजु 
गिाको लवधग र ितपर ददिको लवधग) 

दईु  

4 सहयोगी किाचवरी  एक  

5 स्र्यंसेर्क (ितदवि गरेकव ितदवतवको 
तथयवंक रवख्न ेर िङिव िसी लगवउि 
िदहलव-१, ितदवतवको लवइि व्यर्स्थवपि र 

दईु  
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  (ग) ५0१ देखख 10०० सम्ि ितदवतव भएको ितदवि केन्रकव लवधग 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अन्य सहयोगको लवधग -१) 

क्र.सं वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 
1 ितदवि अधिकृत एक  

2 सहवयक ितदवि अधिकृत (ितदवतवलवई 
ितपर ददि सिेत) 

एक  

3 सहवयक किाचवरी (ितदवतव िविवर्ली रुजु 
गिाको लवधग र ितपर ददिको लवधग ) 

दईु  

4 सहयोगी किाचवरी  एक  

5 स्र्यंसेर्क (ितदवि गरेकव ितदवतवको 
तथयवंक रवख्न ेर िङिव िसी लगवउि 
िदहलव-१, ितदवतवको लवइि व्यर्स्थवपि-१ 
र अन्य सहयोगको लवधग -२) 

चवर  
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अिुसूची-४ 
 (दफव २० को उपदफव (3) र (4) र दफव २१, २२,२३ र २४ सँग सम्बजन्ित) 

ितदवि केन्रिव खदटिे किाचवरीको दैनिक भत्तव, ितदवि अधिकृतको थप सुवर्िव, ितदवि केन्र 
नििवाण लगवयतकव खचा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

क्र.सं वर्र्रण दर कैक्रफयत 
1 ितदवि अधिकृत   .2500।- प्रनतददि  

ितदवि अधिकृतको थप 
सुवर्िव 

  .3500।-         

(िोबवइल तथव अन्य) 

2 सहवयक ितदवि अधिकृत   .2000।- प्रनतददि 

3 सहवयक किाचवरी    .1600।- प्रनतददि 

4 सहयोगी किाचवरी   .1200।- प्रनतददि 

5 स्र्यंसेर्क   .1000।- प्रनतददि 

6 ितदवि केन्र नििवाण खचा रु. ५०००।- भर्ि उपलब्ि भएकव 
रु. १००००।- भर्ि उपलब्ि िभएकव 

7 बत्ती तथव अन्य खचा रु. 1500।- एकिुष्ट 
8 ितपेदटकव ढुर्विी खचा रु. ४००।- प्रनत १५ क्रक. मि.  



25 

 

अिुसूची-५ 
(दफव २५ सँग सम्बजन्ित) 

निर्वाचि आयोग 
िुख्य/निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय, निर्वाचि िेर ि.ं........ /गवउँपवमलकव/िगरपवमलकव 

....................       ................ जजल्लव ................. 
ितदवि केन्र सम्बन्िी खचा बुझवएको भपवाई 

नियुजक्तपरको च.िं. ... ...       मिनतः- ... ... 
........ 

१.  खदटएको ितदवि केन्रः ... ... ...  
२.  ितदवि केन्रको क्रि संख्यवः ... ... 
३.  सदरिुकविबवट ितदवि केन्रको दरूी (क्रक.मि.िव) ... ... ... 
४.  सर्वरी सविि िचल्िे स्थविबवट ितदवि केन्रसम्ि र ितदवि केन्रबवट सम्बजन्ित निर्वाचि 

अधिकृतको कवयवालयसम्ि आउँदव लवग्िे ददि (प्रनतददि १५ क्रक.मि.को दरले) ... ... 
... 

५.  ितपेदटकव ढुर्विी गिा लवग्िे जम्िव ददि (आतेजवते सिेत) ... ... ... 
६.  ितदवि अधिकृतको िवि, थरः 
७. कवयवालयः 
८.  ितदवि केन्रको खचाः 

मस.
िं. 

वर्र्रण दर ददि संख्यव जम्िव कैक्रफयत 

१ ितदवि अधिकृतको थप 
सुवर्िव 

     

२ स्र्यंसेर्क खचा      

३ ितदवि केन्र नििवाण 
खचा 

     

४ बत्ती तथव अन्य खचा      

५ ढुर्विी खचा      

६ जम्िव रकि (अकं र अिरिव) 

िवधथ उल्लेख भए बिोजजि रकि बुझी मलिे किाचवरीको - 
     िविः                                            सही र मिनतः 
 

रकि ददिे किाचवरीको  
     िविः                                            सही र मिनतः 
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प्रिवखणत गिे अधिकृतको  
    िविः                                            सही र मिनतः 
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अिुसूची-६ 
 (दफव २७ को उपदफव (१) सँग सम्बजन्ित) 
ितगणिव टोलीिव खदटिे किाचवरीहरूको वर्र्रण  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

क्र.सं वर्र्रण संख्यव कैक्रफयत 
1 प्रिुख ितगणिव अधिकवरी (निर्वाचि 

अधिकृत) 
एक  

2 सहवयक ितगणिव अधिकवरी (अधिकृतस्तर) एक  

3 ितगणिव सहवयक (रव.प.अिं.) एक  

4   गणक 
(क) कम्प्युटर अपरेटर - एक 
(ख) सहवयक किाचवरी - दइु 

तीि 

 

5 सहयोगी किाचवरी एक  

6 सुरिव गवडा (वप.एस.ओ.) एक  
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अिुसूची-७ 
 (दफव २७ को उपदफव (२), (3), (4) र (5) सँग सम्बजन्ित) 

ितगणिविव खदटिे किाचवरीहरूको सुवर्िव  
 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं वर्र्रण दर कैक्रफयत 
1 प्रिुख ितगणिव अधिकवरी (निर्वाचि 

अधिकृत) 
  . 2500।- 

प्रनत मसफ्ट   

प्रिुख ितगणिव अधिकवरीको थप सुवर्िव 
(थप मसफ्ट सिन्र्य भत्तव)  

  . 500।- 

2 सहवयक ितगणिव अधिकवरी   . 2000।- 
3 निर्वाचि कवयवालयको किाचवरी 

(अधिकृतस्तर) 
  . 2000।- 

4 निर्वाचि कवयवालयको किाचवरी 
(सहवयकस्तर) 

  . 1600।- 

5 सहवयक किाचवरी/कम्प्यूटर अपरेटर   . 1600।- 
6 कवयवालय सहयोगी    . 1200।- 
7 सुरिव गवडा (वप.एस.ओ.)    . ५00।- 
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अिसुचूी-८ 
(दफव ३0 को उपदफव (२) सँग सम्बजन्ित) 

निर्वाचि आयोग 
िखु्य/निर्वाचि अधिकृतको कवयवालय, निर्वाचि िरे ि.ं......... /...................... 

/........ ………./........……….

जजल्लव.................................................. 
र्गीकरण बिोजजिको खचाको फवँटर्वरी 

 

मस.िं
. 

खचा र्गीकरणको क्रक्रयवकलवप यस 
िदहिवको 

खचा 

वर्नियो
जजत 
रकि 

यस िदहिव 
सम्िको 
खचा 

बवँकी 
रकि 

कैक्रफयत 

१ उपनिर्वाचि भत्तव      

२ स्थविीय भत्तव      

३ भ्रिण खचा       

४ पविी तथव वर्जुली       

५ सचंवर खचा       

६ कवयवालय सम्बन्िी खचा       

७ घर भवडव       

८ ििात तथव सभंवर       

९ इन्िि तथव अन्य इन्िि       

१० ितदविस्थल निरीिण खचा      

११ वर्वर्ि खचा      

१२ ितदवि केन्रिव खदटिे किाचवरीको 
सवुर्िव  

     

१३ ितदवि अधिकृतको थप सवुर्िव       

१४ स्र्यसंेर्कको खचा       

१५ ितदवि केन्र नििवाण खचा      

१६ बत्ती तथव अन्य खचा      

१७ ढुर्विी खचा       

१८ ितगणिव जिशजक्तको खचा      

१९ ितगणिव व्यर्स्थवपि खचा       

२0 जजल्लव उपनिर्वाचि व्यर्स्थवपि 
समिनतको खचा 

     

 

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

पेश गिे 

 

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

सदर गिे 
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अिुसूची-९ 
 (दफव ४4 को उपदफव (2) सँग सम्बजन्ित 

ितदवि सविग्री 

1  ितपर 29.  बवदहर लेखखएको कवडा  
2  ितपेदटकव  30.  पुरुष लेखखएको कवडा 

3  सुरिण सील (ितदवि 
केन्रिव पठवउिे प्रयोजि)  

31.  िदहलव लेखखएको कवडा  

4  सुरिण सील (तवलीि 
प्रयोजि) 

32.  हवतहनतयवर निषेि लेखखएको कवडा   

5  िउड्िे िसी भएको िवका र 
पेि 

33.  िमु्रपवि निषेि लेखखएको कवडा    

6  स्र्जस्तक छवप (रबर)  34.  ितदवतव क्रि 
संख्यव....देखख.....सम्ि  
लेखखएको कवडा  7  ितपेदटकव स्टीकर 35.  ितदवि केन्र लेखखएको कवडा  

8  स्र्जस्तक छवप (वपत्तल)  36.  प्लवजष्टक थलैो  
9  स्टवम्प प्यवड िसी   37.  प्लवजष्टक बोरव 
10  छेकवबवरव  38.  उपनिर्वाचि सम्बन्िी ऐि, नियि, 

निदेमशकव, कवयावर्धि  
11  रबर म्यवट  39.  उपनिर्वाचि आचवरसंदहतव 
12  लवहव 40.  प्लवजष्टक सुतली 
13  िवका र पेि  41.  प्यवक्रकङ्ग टेप 
14  स्टयवम्प प्यवड  42.  िेपवली कवगजको खवि 
15  पुसवपि (प्यवकेट)  43.  निवर्दव ितपर रवख्न ेिेपवली खवि 
16  जक्लप वपि  44.  सेतो कवगज A 4 सवइज  
17  स्केल  45.  रेकडा फवइल (क्रफत्तव सदहत) 

18  स्टवपलर िेमशि  46.  िवगो 
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19  स्टवपलर वपि (बट्टव) 47.  मसयो 
20  कैं ची  48.  खवजप्सयो (बोरव मसलवउि मिल्िे) 
21  ग्लुजस्टक  49.  फलवदटि कपडव 
22  सोसर 50.  सलवई 

23  पजन्चङ िेमशि  51.  कोरव कपडव थलैव (निर्वाचि 
अधिकृतको कवयवालयबवट ितदवि 
केन्रसम्ि ितपर लैजवि र 
ितदवि केन्रिव बवँकी रहेकव 
सविविहरू क्रफतवा ल्यवउि) 

24  किाचवरी पररचयपर (कवडा 
होल्डर र डोरी सदहत)  

52.  कोरव कपडव (दइु मिटरको टुक्रव) 

25  स्र्यंसेर्क पररचयपर (कवडा 
होल्डर र डोरी सदहत)  

53.  जेलपेि (कवलो) 

26  ितदवि प्रनतनिधि 
पररचयपर (कवडा होल्डर र 
डोरी सदहत) 

54.  जेलपेि (रवतो)  

27  ितगणिव किाचवरी 
पररचयपर (कवडा होल्डर र 
डोरी सदहत)    

55.  िैिर्त्ती प्यवकेट  

28  मभर लेखखएको कवडा  ५६ पोलबुक 

    


