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राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक तथा जिशक्ति) निदेक्तशका, २०७४ 

 

निर्ााचि आयोगबाट स्र्ीकृत निनत 

 २०७४।१०।२ 

 

 राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७४ को दफा ७२ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी 
निर्ााचि आयोगले यो निदेक्तशका बिाई लागू  गरेको छ। 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारक्तभभक 

1. संक्तिप्त िाि र प्रारभभः (१) यस निदेक्तशकाको िाि “राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक तथा 
जिशक्ति) निदेक्तशका, २०७४”  रहेको छ। 

 (२) यो निदेक्तशका तरुुन्त प्रारभभ हिुेछ।  
2. पररभाषाः ष्ट्रर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा यस निदेक्तशकािा,– 

(क)  “आयोग” भन्नाले िेपालको संष्ट्रर्िािको िारा २४५ बिोक्तजिको निर्ााचि आयोग 
सभझि ुपछा। 

(ख)  “निर्ााचि” भन्नाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७४ बिोक्तजि हुिे 
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्ााचि सभझि ुपछा र सो शब्दले कुिै सदस्यको पद ररि 
भएको अर्स्थािा गररिे उपनिर्ााचिलाई सिेत जिाउँछ। 

(ग)  “निर्ााचि अनिकृत” भन्नाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७४ को 
दफा ७ बिोक्तजि नियिु निर्ााचि अनिकृत सभझि ुपछा र सो शब्दले सहायक 
निर्ााचि अनिकृतलाई सिेत जिाउँछ। 

(घ) "निर्ााचि अनिकारी" भन्नाले निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा भएको क्तजल्ला 
क्तस्थत निर्ााचि कायाालयको प्रिखु सभझि ुपछा। 

(ङ)  “निर्ााचि कायाालय” भन्नाले निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा भएको क्तजल्ला 
क्तस्थत िेत्रीय निर्ााचि कायाालय र्ा क्तजल्ला निर्ााचि कायाालय सभझि ुपछा।  

(च) “निर्ााचि सभपन्न भएको निनत” भन्नाले ितपररणाि घोषणा भएको निनत सभझिपुछा। 

(छ) “ितदाि अनिकृत” भन्नाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७४ को दफा 
१० बिोक्तजि नियिु ितदाि अनिकृत सभझि ुपछा र सो शब्दले सहायक ितदाि 
अनिकृतलाई सिेत जिाउँछ ।  
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पररच्छेद–२ 

निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा, किाचारी व्यर्स्थापि र आनथाक कारोबार सभबन्िी व्यर्स्था 
 

3. कायाालय स्थापिा गिुापिेः निर्ााचि अनिकृतले आफू खष्ट्रटएको क्तजल्लाको क्तजल्ला सदरिकुाििा रहेको 
निर्ााचि कायाालय र्ा अन्य कुिै सरकारी कायाालयको भर्ििा निर्ााचि अनिकृतको कायाालय 
स्थापिा गिुा पिेछ। 

4. निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहिे किाचारी सभबन्िी व्यर्स्थाः (१) निर्ााचि अनिकृतको 
कायाालयिा देहाय बिोक्तजिका किाचारी रहिेछि।् 

 (क) निर्ााचि अनिकृत        एक जिा 
 (ख) सहायक निर्ााचि अनिकृत (राजपत्रांष्ट्रकत दितीय  र्ा ततृीय शे्रणी)  एक जिा 
 (ग) आचारसंष्ट्रहता अिगुिि अनिकृत (सभबक्तन्ित क्तजल्लाको निर्ााचि अनिकारी) एक जिा 
 (घ) लेखापाल (राजपत्र अिंष्ट्रकत प्रथि शे्रणी सरह)     एक जिा 
 (ङ) सहायकस्तर किाचारी (राजपत्र अिंष्ट्रकत प्रथि शे्रणी सरह)   एक जिा 
 (च) सहायकस्तर किाचारी (राजपत्र अिंष्ट्रकत दिनतय शे्रणी सरह)   एक जिा 
 (छ) कभ्यटुर अपरेटर (राजपत्र अिंष्ट्रकत प्रथि शे्रणी सरह)   एक जिा 
 (ज) हलकुा सर्ारी चालक        एक जिा 
 (झ) कायाालय सहयोगी        दईु जिा 
 (ञ) सरुिा गार्ा (ष्ट्रप.एस.ओ.)       एक जिा 

(२) निर्ााचि अनिकृतले उपदफा (१) बिोक्तजि आफ्िो कायाालयिा रहिे जिशक्ति सभबक्तन्ित 
निर्ााचि कायाालय र्ा क्तजल्ला सदरिकुाििा रहेका िेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारका कायाालयबाट 
काजिा ल्याउि ुपिेछ। 

5. संयिु दस्तखतबाट आनथाक कारोबार सञ्चालि हिेुः (१) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयको 
ष्ट्रर्नियोजि, राजश्व र िरौटीको आनथाक कारोबार निर्ााचि अनिकृत र्ा निजले अक्तततयारी ददएको 
अनिकृत र लेखापालको संयिु दस्तखतबाट सञ्चालि हिुेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोक्तजि आनथाक कारोबार सञ्चालि गदाा प्रचनलत कािूि बिोक्तजिको रीत 
प¥ुयाई गिुा पिेछ। 

6. रकि निकासा ददिपुिेः निर्ााचि अनिकृतको कायाालय तथा निर्ााचि कायाालयलाई प्राप्त अक्तततयारी 
बिोक्तजिको रकि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले सभबक्तन्ित कायाालयको िाििा निकासा 
ददि ुपिेछ । 
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पररच्छेद–३ 

निर्ााचि अनिकृतको कायाालयको खचा सभबन्िी व्यर्स्था 
 

7. निर्ााचि भत्ता (२१११९) : (१) दफा ४ िा उक्तल्लक्तखत किाचारीिध्ये निर्ााचि अनिकृतले नियिुी 
पाएको ददिदेक्तख र अन्य किाचारीले निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा हाक्तजर भएको ददिदेक्तख 
निर्ााचि सभपन्न भएको निनतले सात ददिसभि निर्ााचि भत्ताबापत आफूले खाइपाई आएको िानसक 
तलबको एकसय एक्काईस प्रनतशतले हिु आउिे रकि पाउिेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोक्तजि निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा खष्ट्रटिे किाचारीले कायाालयिा 
हाक्तजर भएको ददिको देहाय बिोक्तजिको दरले खाजा खािा बापतको रकि पाउिेछ:– 

(क)  निर्ााचि अनिकृत अन्य अनिकृतस्तरका किाचारीले सातसय रुपैयाँ,  

(ख)  सहायकस्तरका किाचारीले पाँचसय पचास रुपैयाँ, 
(ग)  हलकुा सर्ारी चालक, कायाालय सहयोगी र सरुिागार्ा (ष्ट्रप.एस.ओ.) ले पाँचसय     

रुपैयाँ।  

 (३) उपदफा (२) िा जिुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापनि अिगुिि भ्रिण र्ा अन्य कुिै 
कारणले कायाालयिा हाक्तजर िभएको ददिको खाजा खािा बापतको रकि पाईिे छैि। 

 (४) निर्ााचि भत्तािा दगुाि स्थाि भत्ता तथा अन्य कुिै भत्ता जोर्ी खचा लेख्न पाइिे छैि । 

८. सरुिाकिी सभबन्िी व्यर्स्था (२१११९) : (१) निर्ााचि अनिकृतको कायाालय तथा निर्ााचि 
कायाालयको सरुिाका लानग निर्ााचि अनिकृतको कायाालय र निर्ााचि कायाालय एउटै भर्ििा 
रहेको अर्स्थािा जभिा पाँच जिा र निर्ााचि अनिकृतको कायाालय र निर्ााचि कायाालय अलग 
अलग भर्ििा रहेको अर्स्थािा प्रत्येक कायाालयिा पाँचजिा सरुिाकिी रहिेछि।् 

(२) ितगणिास्थलको सरुिाको लानग ितगणिास्थलिा थप दश जिा सरुिाकिी रहिे छि।् 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोक्तजिका सरुिाकिीले प्रनतव्यक्ति प्रनतददिका लानग पाँचसय 
रुपैयाँका दरले खाजा खािा बापतको रकि पाउिछेि।् त्यस्ता सरुिाकिीले नसफ्ट बिोक्तजि काि 
गरेको अर्स्थािा त्यस्तो रकि दािासाहीले पाउिेछि।् 

(४) उपदफा (३) बिोक्तजि सरुिाकिीलाई खाजा खािा बापतको रकि उपलब्ि गराउँदा 
निर्ााचि कायाालय र निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहिे सरुिाकिीलाई निर्ााचि अनिकृतको 
कायाालय स्थापिा भएदेक्तख उि कायाालय रहँदासभि र ितगणिास्थलिा खष्ट्रटएका थप 
सरुिाकिीलाई ितदािको ददि देक्तख ितगणिा सभपन्न भएको ददिसभि उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 

९.  भ्रिण खचा (२२६१२) : (१)  निर्ााचि अनिकृत आफ्िो पदानिकार रहेको कायाालयबाट निर्ााचि 
अनिकृतको कायाालयिा हाक्तजर हिु जाँदा र निर्ााचि सभपन्न गरी आफ्िो पदानिकार रहेको 
कायाालयिा फष्ट्रकिँ दासभिको अर्निको लानग भ्रिण खचा नियिार्ली, २०६४ बिोक्तजि सो 
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नियिार्लीको अिसूुची –२ िा उक्तल्लक्तखत तहले पाउिे दैनिक तथा भ्रिण भत्ता सोही नियिार्लीको 
नियि ७ को उपनियि (७) बिोक्तजि भिुािी पाउिछे । 

तर दफा ४ बिोक्तजि काजिा आएको अन्य किाचारीले कायाालयिा रहँदाको अर्स्थािा दैनिक 
भत्ता पाउिे छैि। 

 (२) उपदफा (१) िा जिुसकैु कुरा लेक्तखएको भए तापनि आफ्िो पदानिकार रहेकै क्तजल्लािा  
खष्ट्रटएको निर्ााचि अनिकृतले दैनिक तथा भ्रिण भत्ता पाउिे छैि। 

तर पदानिकार रहेको कायाालयबाट निर्ााचि अनिकृतको कायाालय रहेको स्थाि पन्र 
ष्ट्रकलोनिटरभन्दा बढी भएिा त्यस्तो निर्ााचि अनिकृतले उपदफा (१) बिोक्तजि दैनिक तथा भ्रिण 
भत्ता पाउिेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्तजि दैनिक तथा भ्रिण भत्ता पाउिे निर्ााचि अनिकृतले दफा ७ को 
उपदफा (२) बिोक्तजिको खाजा खािा खचा पाउिे छैि। 

१०.  पािी तथा नबजलुी (२२१११) : निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले पािी, िारा तथा नबजलुी बापत सो 
कायाालय रहेसभि सातहजार रुपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ। 

११.  सञ्चार खचा (२२११२) : (१) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयका लानग एक लाईि टेनलफोि र 
ईन्टरिेट जर्ाि गिा र्ा भार्ािा नलि सष्ट्रकिेछ। यसरी टेनलफोि र ईन्टरिेट जर्ाि गदाा र्ा 
भार्ािा नलँदा लाग्िे खचाको भिुािी निर्ााचि कायाालयबाट हिुेछ।   

(२) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले सञ्चार िहशलु बापत सो कायाालय रहेसभि पाँचहजार 
रूपैयासँभि खचा गिा सक्िेछ । 

 (३) निर्ााचि सभबन्िी कािको लानग निर्ााचि अनिकृतलाई िोबाइल तथा फुटकर टेनलफोि 
सषु्ट्रर्िा बापत निर्ााचि अर्निभरका निनित्त एकिषु्ट दईुहजार रुपैयाँ उपलब्ि गराईिेछ। 

 (४) निर्ााचि सभपन्न भएपनछ उपदफा (१) बिोक्तजिको टेनलफोि तथा ईन्टरिेट बन्द गिे 
दाष्ट्रयत्र् निर्ााचि कायाालयको हिुेछ। 

१२.  कायाालय सभबन्िी खचा (२२३११) :  निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले कायाालय सभबन्िी कािका 
लानग निर्ााचि अर्निभर बीसहजार रुपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ।  

१३.  ििात तथा सभभार (२२२१२) :  निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले निर्ााचि अर्निभरका लानग ििात 
तथा सभभार बापत दशहजार रूपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ। 

१४.  इन्िि तथा अन्य इन्िि (२२२११) : निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले निर्ााचि अर्निभर बीसहजार 
रुपैयाँसभि इन्िि तथा अन्य इन्िि बापत खचा गिा सक्िेछ। 

१५.  ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि खचा (२२७११) :  निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले निर्ााचि अर्निभर अनतनथ सत्कार तथा 
भैपरी आउिे कािको लानग दशहजार रूपैयाँसभि खचा गिा सक्िेछ । 
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पररच्छेद–४ 

ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे जिशक्ति र ितदाि केन्रको खचा सभबन्िी व्यर्स्था 
 

१६. ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे जिशक्ति तथा पाउिे सषु्ट्रर्िा (२२६१२) :  (१) प्रत्येक ितदाि केन्रिा 
देहाय बिोक्तजिका किाचारी रहिे छि।्  

  (क) ितदाि अनिकृत (रा.प.दितीय शे्रणी)     एक जिा 
  (ख) सहायक ितदाि अनिकृत (रा.प.ततृीय शे्रणी)    एक जिा 
  (ग) सहायक किाचारी (रा.प. अिंष्ट्रकत प्रथि र्ा दितीय शे्रणी) (िङिा िसी 
      लगाउिे प्रयोजिका लानग कभतीिा   एकजिा िष्ट्रहला सष्ट्रहत)  पाँच जिा 
  (घ) कायाालय सहयोगी  (कभतीिा एकजिा िष्ट्रहला सष्ट्रहत)   दईु जिा 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजि किाचारी खटाउँदा सभबक्तन्ित क्तजल्लाको सदरिकुाि क्तस्थत िेपाल 
सरकार र्ा प्रदेश सरकारको कायाालयका किाचारी िात्र खटाउि ुपिेछ।  

(३) ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीलाई देहाय बिोक्तजिको दैनिक तथा भ्रिण खचा सभबक्तन्ित 
निर्ााचि अनिकृतको कायाालयबाट उपलब्ि गराईिेछः- 

 (क)  ितदाि अनिकृतलाई प्रनतददि दईु हजार पाँचसय रुपयैाँ, 
 (ख)  सहायक ितदाि अनिकृतलाई प्रनतददि दईुहजार रुपैयाँ, 
 (ग)  सहायक किाचारीलाई प्रनतददि प्रनतव्यक्ति एकहजार छसय रुपैया,ँ 
 (घ)  कायाालय सहयोगीलाई प्रनतददि प्रनतव्यक्ति एकहजार दईुसय रुपैयाँ। 

(४) ितदाि अनिकृत, सहायक ितदाि अनिकृत, सहायक किाचारी र कायाालय सहयोगीलाई 
नियकु्ति बझुी सभपका  राख्न एक ददि र ितदाि केन्रिा रहिे चार ददि गरी जभिा पाँच ददिको 
दैनिक तथा भ्रिण भत्ता ददइिेछ।  

१७. ितदाि अनिकृतको थप सषु्ट्रर्िा (२२७११) : ितदाि अनिकृतलाई ितदाि सिाग्री ढुर्ािी, िोबाईल 
फोि ररचाजा तथा अन्य ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि कायाका लानग थप सषु्ट्रर्िा बापत एकिषु्ट दईुहजार रुपैयाँ उपलब्ि 
गराईिेछ। 

१८.  ितदाि केन्र नििााण तथा व्यर्स्थापि खचा (२२७११) : ितदाि अनिकृतलाई ितदाि केन्र नििााण 
तथा व्यर्स्थापि गिा पाँचहजार रुपैयाँ उपलब्ि गराईिेछ । 

१९.  खचा लेखी भिुािी ददिपुिेः ितदाि अनिकृत, सहायक ितदाि अनिकृत, सहायक किाचारी र 
सहयोगी किाचारीलाई दफा १६, १७  र १८ बिोक्तजि दैनिक तथा भ्रिण भत्ता रकि ष्ट्रहसाब गरी 
निज खष्ट्रटएको अर्स्थािा िै अिसूुची–१ बिोक्तजिको भपााई गराई निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले 
खचा लेखी भिुािी ददि ुपिेछ। 

२०.  नबल भपााई पेश गिुा िपिेः ितदाि अनिकृत तथा अन्य किाचारीले दफा १६, १७  र १८ 
बिोक्तजिको खचाको बील भपााई पेश गिुापिे छैि । 
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पररच्छेद–५ 

ितगणिा सभबन्िी व्यर्स्था 
२१.  ितगणिाको लानग जिशक्ति र खचा (२१११९) : (१) ितगणिा कायाका लानग प्रत्येक नसफ्टिा 

देहाय बिोक्तजिको जिशक्ति रहेको ितगणिा टोली हिुेछ:– 

(क) प्रिखु ितगणिा अनिकारी (निर्ााचि अनिकृत)    एक जिा 
(ख) सहायक ितगणिा अनिकारी (अनिकृत स्तर)     दईु जिा 
(ग) गणक          तीि जिा 
(घ) कभ्यटुर अपरेटर (र्ाटा ईन्री गिे प्रयोजिका लानग)    एक जिा 
(ङ) कायाालय सहयोगी (निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहेका किाचारीहरु िध्येबाट) एक 

जिा 
(२) उपदफा (१) बिोक्तजि किाचारी खटाउँदा उपलब्ि भएसभि निर्ााचि अनिकृतको 

कायाालयका किाचारी िध्येबाट खटाउि ुपिेछ।   

(३) उपदफा (१) बिोक्तजि ितगणिा टोलीिा रहेको किाचारीले आठ घण्टा ित गणिा 
गरेिा एक नसफ्ट िािी प्रत्येक नसफ्टका लानग देहाय बिोक्तजि रकि उपलब्ि गराईिेछः- 

(क)  प्रिखु ितगणिा अनिकारीलाई दईुहजार पाँचसय रुपयैाँ, 
(ख)  सहायक ितगणिा अनिकारीलाई दईुहजार रुपैयाँ, 
(ग)  गणक तथा कभ्यटुर अपरेटरलाई प्रनतव्यक्ति एकहजार छसय रुपैया,ँ 
(घ)  कायाालय सहयोगीलाई एकहजार दईुसय रुपैयाँ। 

२२. ितगणिा व्यर्स्थापि खचा : (१) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले ितगणिा स्थलिा आर्श्यक पिे 
गनु्री, कापेट, चकटी, बत्ती, पािी, जेिेरेटर, िाईक, छेकार्ारा आददको व्यर्स्थापि गिा (ख. शी. िं 
२२३११ कायाालय सभबन्िीबाट) पचास हजार रुपयैाँसभि खचा गिा सक्िेछ। 

 (२) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले ितगणिा कायािा खष्ट्रटिे किाचारीको खाजा र क्तचयापाि 
बापत प्रत्येक नसफ्टका लानग (ख. शी. िं २२७११ ष्ट्रर्ष्ट्रर्िबाट) पाँचहजार रूपैयाँसभि खचा गिा 
सक्िेछ।  

 

पररच्छेद–६ 

से्रस्ता राख्ने तथा लेखा परीिण गिे सभबन्िी व्यर्स्था 
 

२३.  से्रस्ता तथा फाटँर्ारी तयार गिुापिेः (१) निर्ााचि अनिकृतले यस निदेक्तशका बिोक्तजि खचा गदाा 
प्रचनलत कािूि बिोक्तजि बजेट सीट, खचाको फाँटर्ारी, िाग फाराि, खररद आदेश, दाक्तखला ररपोटा, 
बैंक िगदी ष्ट्रकताब, पेश्की लेजर आददिा रीतपूर्ाकको से्रस्ता राख्न ुपिेछ। 
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 (२) निर्ााचि अनिकृतले निर्ााचि सभपन्न भएको निनतले सात ददिनभत्र अक्तततयारीसाथ ददईएको 
र्गीकरण र अिसूुची–२ बिोक्तजिको खचाको फाँटबारी तयार गरी आन्तररक लेखा परीिणको लानग 
सभबक्तन्ित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयिा पशे गिुा पिेछ। 

 

२४.  खचाको बील भपााई प्रिाक्तणत गरी राख्नपुिेः निर्ााचि अनिकृत र्ा निजबाट अनिकार प्राप्त अनिकृतले 
हरेक खचाको बील, भपााई र फाँटर्ारी प्रिाणीत गरी राख्न ुपिेछ । 

२५.  थप खचाका लानग पूर्ा स्र्ीकृनत नलिपुिेः  (१) निर्ााचि अनिकृतले यस निदेक्तशकािा उल्लेख भए 
बिोक्तजिको शीषाकिा तोष्ट्रकएकोभन्दा बढी रकि खचा गिुापि े अर्स्था आइपरेिा सोको पयााप्त 
आिार, कारण र पषु्ट्याई सष्ट्रहत स्र्ीकृनतको लानग आयोगिा लेखी पठाउि ुपिेछ र सो सभबन्ििा 
आयोगले ददएको निदेशि बिोक्तजि गिुा पिेछ । 

 (२) निर्ााचि अनिकृतले यस निदेक्तशका बिोक्तजि खचा गदाा कुिै दिष्ट्रर्िा उत्पन्न भएिा सो 
सभबन्ििा स्पष्टताका लानग आयोगिा अिरुोि गिा सक्िेछ। 

२६.  राजश्व खातािा रकि दाक्तखला गिुापिेः  निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले िेपाल सरकारलाई प्राप्त हिुे 
सबै प्रकारको राजश्व रकि सभबक्तन्ित राजश्व खातािा निर्ााचि कायाालयको कायाालय कोर्िा जभिा 
गिुा पिेछ। 

२७.  रकि ष्ट्रफताा गिुापिेः निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले सभबक्तन्ित कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालयबाट निकासा नलएको रकि बाँकी रहेिा त्यस्तो बाँकी रकि कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालयिा ष्ट्रफताा गरी ष्ट्रहसाब निलाि गिुा पिेछ। 

२८.  बाकँी िरौटी रकि जभिा गिेः निर्ााचि अनिकृतले निर्ााचि सभपन्न भएको निनतले सात ददिनभत्र 
िरौटी खातािा िौज्दात रहेको रकि निर्ााचि कायाालयको िरौटी खातािा जभिा गरी त्यस्तो खाता 
बन्द गिुापिेछ र सोको जािकारी सष्ट्रहतको ष्ट्रर्र्रण आयोग,  सभबक्तन्ित कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालय र निर्ााचि कायाालयिा ददि ुपिेछ । 

२९.  फाटँर्ारी पठाउि ु पिेः निर्ााचि अनिकृतको कायाालयले बजेट उपशीषाकगत र खचा शीषाकगत 
फाँटर्ारी आयोगिा पठाउि ुपिेछ। 

३०.  आन्तररक लेखापरीिण गराई से्रस्ता पठाउि ुपिेः (१) निर्ााचि अनिकृतले निर्ााचि सभपन्न भएको 
निनतले दश ददिनभत्र ष्ट्रर्नियोजि, राजश्व र िरौटी तफा को से्रस्ता सभबक्तन्ित कोष तथा लेखा नियन्त्रक 
कायाालयबाट आन्तररक लेखा परीिण गराउि ुपिेछ। 

 (२) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालयले उपदफा (१) बिोक्तजि आन्तररक लेखा परीिण 
गरी सोको प्रनतरे्दि र प्रिाक्तणत आनथाक ष्ट्रर्र्रण सभबक्तन्ित निर्ााचि अनिकृतको कायाालय र 
आयोगलाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बिोक्तजि आन्तररक लेखा परीिण भई प्रनतरे्दि प्राप्त भएपनछ निर्ााचि 
सभपन्न भएको निनतले पन्र ददिनभत्र सो सभबन्िी सभपूणा से्रस्ता र प्रिाक्तणत आनथाक ष्ट्रर्र्रण अक्तन्ति 
लेखा परीिणको लानग आयोगिा बझुाउि ुपिेछ । 

(४) निर्ााचि अनिकृतले आफ्िो कायाालयिा िौज्दात रहेका सभपूणा क्तजन्सी सािाि कायाालय 
बन्द भएपनछ सभबक्तन्ित निर्ााचि कायाालयिा बझुाई सोको भपााईको प्रनतनलष्ट्रप सिेत से्रस्तासाथ 
संलग्ि गिुा पिेछ । 

३१.  अक्तन्ति लेखा परीिणः दफा ३० को उपदफा (३) बिोक्तजिका से्रस्ता प्राप्त भएपनछ आयोगले 
िहालेखा परीिकको कायाालयबाट अक्तन्ति लेखा परीिण गराउिेछ। 

३२.  निर्ााचि अनिकृतको दाष्ट्रयत्र्ः आनथाक कारोबार गदाा गराउँदा निर्ााचि अनिकृतले देहाय बिोक्तजि 
गिुा पिेछः- 

(क)  यस निदेक्तशका बिोक्तजि खचा गदाा प्राप्त अक्तततयारीको सीिानभत्र रही सभबक्तन्ित 
खचा शीषाकबाट िात्र रीतपूर्ाक र नितव्यष्ट्रयता साथ खचा गिे, 

(ख)  खचा भएको रकिको यथा सियिा आन्तररक लेखापरीिण गराई आयोगिा से्रस्ता 
बझुाउि,े 

(ग)  लेखा परीिणबाट औलं्याइएको बेरुज ुफर्छ्यौट र्ा असलु गिुापिे भए फर्छ्यौट र्ा 
असलु सिेत गरी बेरुज ु फर्छ्यौट गिे, सो सभबन्ििा कुिै स्पष्टीकरणको 
आर्श्यकता देक्तखएिा सोको जािकारी आयोगिा पठाउिे र कुिै ष्ट्रकनसिको पेश्की 
रकि बाँकी र बेरुज ुिहिुेतफा  ध्याि ददिे। 

३३.  असूल उपर गररिेः (१) यस निदेक्तशकाको उल्लंघि गरी गरेको खचा त्यस्तो खचा गिे अक्तततयार प्राप्त 
अनिकारीबाट प्रचनलत कािूि बिोक्तजि असूल उपर गररिेछ। सोको अनभलेख सभबक्तन्ित 
अनिकारीको तालकु निकायिा सिेत पठाईिेछ। 

 (२) निर्ााचिको कायािा खष्ट्रटएको कुिै किाचारीले यस निदेक्तशका बिोक्तजि पाउिे सषु्ट्रर्िा 
बापतको रकि बझुी सकेपनछ निजले आयोग र्ा निर्ााचि अनिकृतले तोकेको क्तजभिेर्ारी पूरा िगरेिा 
त्यस्तो किाचारीबाट सो रकि प्रचनलत कािूि बिोक्तजि असलु उपर गररिेछ। 

 
 

पररच्छेद–७ 

ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि 

३४.  करकट्टी सभबन्िी व्यर्स्थाः दफा ७, ८ र २१ बिोक्तजिका रकििा पन्र प्रनतशत कर कट्टी गिुा 
पिेछ। 

३५.  खचा सार्ाजनिक गिुापिेः निर्ााचि अनिकृतले निर्ााचि सभपन्न भएपनछ निर्ााचिसँग सभबक्तन्ित काििा 
भएका सभपूणा खचाको ष्ट्रर्र्रण सार्ाजनिक गिुा पिेछ। 
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३६. आनथाक व्यर्स्थापि सनिनत (२१११९)  : (१) यस निदेक्तशका बिोक्तजिको आनथाक व्यर्स्थापि गिा 
आयोगिा देहाय बिोक्तजिको एक आनथाक व्यर्स्थापि सनिनत रहिेछः- 

(क)  िाििीय निर्ााचि आयिु (आनथाक व्यर्स्थापि हेिे)  -संयोजक 

(ख)  सक्तचर्, आयोग       -सदस्य 

(ग)  सहसक्तचर्, प्रशासि िहाशाखा     -सदस्य 

(घ)  सहसक्तचर्, निर्ााचि व्यर्स्थापि िहाशाखा   -सदस्य 

(ङ)  उपसक्तचर्, (लेखा) आनथाक प्रशासि शाखा    -सदस्य-सक्तचर् 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिसुार सनिनतको संयोजकको 
अध्यितािा निजले तोकेको निनत, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतले आर्श्यकता अिसुार आयोग र अन्य निकायका 
पदानिकारी र्ा किाचारीलाई बैठकिा आिन्त्रण गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको संयोजक, सदस्य एरं् आिक्तन्त्रत सदस्यले 
नियिािसुारको बैठक भत्ता तथा सषु्ट्रर्िा पाउिे छि।् 

(५) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक सभबन्िी कायाष्ट्रर्नि सनिनत आफैँ ले नििाारण 
गरे बिोक्तजि हिुेछ।   

३७. निकासा बारँ्फाटँ नसफाररस सनिनत (२१११९) : (१) यस निदेक्तशका बिोक्तजि रकि निकासा  
बाँर्फाँटको नसफाररस गिा आयोगिा देहाय बिोक्तजिको बजेट बाँर्फाँट नसफाररस सनिनत रहिेछः- 

(क)  सहसक्तचर्, प्रशासि िहाशाखा     -संयोजक 

(ख)  उपसक्तचर्, (लेखा) आनथाक प्रशासि शाखा   -सदस्य 

(ग)  लेखा अनिकृत, केन्रीय बजेट हेिे    -सदस्य 

(घ)  लेखा अनिकृत, ष्ट्रर्नियोजि हेिे    -सदस्य-सक्तचर् 

(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिसुार सनिनतको संयोजकको 
अध्यितािा निजले तोकेको निनत, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतले आर्श्यकता अिसुार आयोग र अन्य निकायका 
पदानिकारी र्ा किाचारीलाई बैठकिा आिन्त्रण गिा सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको संयोजक, सदस्य एरं् आिक्तन्त्रत सदस्यले 
नियिािसुारको बैठक भत्ता तथा सषु्ट्रर्िा पाउिेछि।् 

(५) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक सभबन्िी कायाष्ट्रर्नि सनिनत आफैँ ले नििाारण 
गरे बिोक्तजि हिुेछ।  

३८. क्तजल्ला निर्ााचि व्यर्स्थापि सनिनत (२१११९): (१) निर्ााचि व्यर्स्थापि कायाको सिन्र्य गिा 
निर्ााचि अनिकृतको कायाालय रहेको प्रत्येक क्तजल्लािा देहाय बिोक्तजिको क्तजल्ला निर्ााचि 
व्यर्स्थापि सनिनत रहिेछः- 
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(क)  निर्ााचि अनिकृत      -संयोजक 

(ख)  प्रिखु क्तजल्ला अनिकारी     -सदस्य 

(ग)  स्थािीय ष्ट्रर्कास अनिकारी     -सदस्य 

(घ)  क्तजल्लाक्तस्थत सरुिा निकायका प्रिखु    -सदस्य 

(ङ)  कोष तथा लेखा नियन्त्रक कायाालय प्रिखु   -सदस्य 

(च) निर्ााचि अनिकारी      सदस्य 

(छ)  सहायक निर्ााचि अनिकृत     -सदस्य-सक्तचर् 
(२) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतिा आर्श्यकता अिसुार राजिीनतक दलका प्रनतनिनि, 

सञ्चारकिी तथा अन्य व्यक्ति तथा पदानिकारीलाई आिन्त्रण गिा सष्ट्रकिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक निर्ााचि अर्निभर तीि पटकसभि बस्ि 
सक्िेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको प्रत्येक बैठकका लानग चार हजार रुपैयाँसभि ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि 
खचा गिा सष्ट्रकिेछ। 

(५) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिसुार सनिनतको संयोजकको 
अध्यितािा निजले तोकेको निनत, सिय र स्थाििा बस्िेछ। 

(६) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको संयोजक, सदस्य एरं् तीि जिासभि आिक्तन्त्रत 
सदस्यले निर्ााचि अनिकृतको कायाालयबाट नियिािसुारको बैठक भत्ता सषु्ट्रर्िा पाउिेछि।् 

(७) उपदफा (१) बिोक्तजिको सनिनतको बैठक सभर्न्िी कायाष्ट्रर्नि सनिनत आफैँ ले नििाारण गरे 
बिोक्तजि हिुेछ।  
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अिसूुची–१ 

(दफा १९ सँग सभबक्तन्ित) 
निर्ााचि आयोग 

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि 

निर्ााचि अनिकृतको कायाालय 

प्रदेश िं .... 
क्तजल्ला........... 

ितदाि अनिकृत तथा अन्य किाचारीले दैनिक तथा भ्रिण भत्ता बझुाएको भपााई 

नियकु्ति पत्रको च.िं. ... ......................  

निनतः २०७४।.. ... ......................... 

१.  खष्ट्रटएको ितदाि केन्रः ... ... ...               

२.  ितदाि केन्रको क्रि संतयाः ... ... ३. सदरिकुािबाट ितदाि केन्रको दूरी (ष्ट्रक.नि.िा) ... ... ... 
३.  नियकु्ति नलि उपक्तस्थत हुँदा र तयारी भयादको ददिः १ ददि  र ितदाि केन्रिा रहिे ददिः ४ ददि सष्ट्रहत  जभिा ददिः ४ 

५.  किाचारीको िाि, थरः      

६.  पदः ितदाि अनिकृत/सहायक ितदाि अनिकृत/सहायक किाचारी/सहयोगी किाचारी   

७.  तह/शे्रणीः 
८.  कायारत कायाालयको िाि र ठेगािाः 
९.  ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीको खचाः 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

नस.िं. शीषाक जभिा ददि  दर रु जभिा रकि रु कैष्ट्रफयत 

१ दैनिक भत्ता ५    

२ ितदाि केन्र नििााण खचा     

३ दफा ..... अिसुार ितदाि 
अनिकृतको थप सषु्ट्रर्िा 

    

४. जभिा रकि (अंक र अिरिा) 
िानथ उल्लेख भए बिोक्तजि रकि बझुी नलिे किाचारीको  

िािः                                            सही र निनत:       

रकि ददिे किाचारीको  

िािः                                            सही र निनतः     

 

प्रिाक्तणत गिे अनिकृतको  

िािः                                            सही र निनतः 
 
 

रस्टव्यः क्र.स. ९ को नस.िं. २ र ३ अिसुारको सषु्ट्रर्िा ितदाि अनिकृतलाई िात्र ददिपुिेछ।  
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अिसूुची–२ 

(दफा २३ को उपदफा (२) सँग सभबक्तन्ित) 
निर्ााचि आयोग 

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि 

निर्ााचि अनिकृतको कायाालय 

प्रदेश िं .... 
क्तजल्ला....................... 

र्गीकरण बिोक्तजिको खचाको फाटँर्ारी 
 

१ 
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 

नस.

िं. 

आनथाक 
निदेक्तशका
को दफा 

खचा र्गीकरणको ष्ट्रक्रयाकलाप यस 
िष्ट्रहिाको 
खचा 

ष्ट्रर्नियोक्तजत 
रकि 

यस िष्ट्रहिा 
सभिको खचा 

बाँकी 
रकि 

कैष्ट्रफयत 

१ ७ निर्ााचि भत्ता      

२ ८ सरुिाकिीको खचा      

३ ९ भ्रिण खचा      

४ १० पािी तथा नबजलुी      

५ ११ संचार खचा       

७ १२ कायाालय सभबन्िी खचा       

८ १३ ििात तथा संभार       

९ १४ इन्िि तथा अन्य इन्िि       

१० १५ ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि खचा      

११ १६ ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीको सषु्ट्रर्िा       

१२ १७ ितदाि अनिकृतको थप सषु्ट्रर्िा       

१३ १८ ितदाि केन्र नििााण तथा व्यर्स्थापि खचा      

१४ २१ ितगणिाका लानग जिशिीको खचा      

१५ २२ ितगणिा व्यर्स्थापि खचा       

१६ ३८ क्तजल्ला निर्ााचि व्यर्स्थापि सनिनतको खचा      

जभिा      

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

पेश गिे 
........................... 

सदर गिे 

 


