
निर्वाचि आयोगकव पदवनिकवरीको आचवरसंहितव, २०७8 

प्रस्तवर्िवाः स्र्च्छ, स्र्तन्त्र, निष्पक्ष, हर्श्वसिीय, पवरदर्शी, नितव्ययी तथव प्रभवर्कवरी निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव 
सञ्चवलिको िवध्यिबवट सरु्शवसि, हर्कवस र सिहृिको आकवंक्षव पूरव गिा निर्वाचि प्रनतको जिआस्थव, हर्श्ववस र 
प्रनतष्ठवलवई उच्च रवख्न आयोगकव पदवनिकवरीको आचरण तथव व्यर्िवरकव हर्षयिव आिवरभतू नसिवन्त्त तथव िविक 
नििवारण गरी अन्त्तरवाहियस्तरिव हर्कनसत निर्वाचि व्यर्स्थवपि सम्बन्त्िी हर्द्यिवि प्रचलि, व्यर्िवर, नसिवन्त्त, निर्वाचिकव 
िूल्य, िवन्त्यतव सितेलवई सिटेी पदवनिकवरीको आचवरसंहितव बिवउि र्वञ्छिीय भएकोले,  

सरु्शवसि (व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि) ऐि, २०६४ को दफव २३ को उपदफव (२) को खण्ड (ख) ले 
ददएको अनिकवर प्रयोग गरी निर्वाचि आयोगले यो आचवरसंहितव बिवएको छ। 

१. संक्षक्षप्त िवि र प्रवरम्भाः 

1.1  यस आचवरसंहितवको िवि “निर्वाचि आयोगकव पदवनिकवरीको आचवरसंहितव, २०७8” रिेको छ । 

1.2   यो आचवरसंहितव तरुून्त्त प्रवरम्भ ििुेछ । 

२. पररभवषवाः हर्षय र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेिव यस आचवरसंहितविव,- 

२.१ “आचरण” भन्नवले पदवनिकवरीले पवलिव गिुापिे व्यर्िवर, बविी व्यिोरव, चवलचलि र्व चररर सम्झि ु
पछा। 

२.२  “आयोग” भन्नवले िेपवलको संहर्िविको िवरव २४५ बिोक्षजिको निर्वाचि आयोग सम्झि ुपछा।  

२.३  “किाचवरी” भन्नवले कवयवालयिव कवयारत किाचवरी सम्झि ुपछा र सो र्शब्दले आयोगले सञ्चवलि गिे 
निर्वाचि सम्बन्त्िी कवििव खहटएकव किाचवरीलवई सिेत जिवउँछ । 

२.४  “कवयवालय” भन्नवले आयोगको केन्त्रीय कवयवालय तथव आयोग अन्त्तगातकव प्रदेर्श निर्वाचि कवयवालय र 
क्षजल्लव निर्वाचि कवयवालय सम्झिपुछा । 

२.५  “दल” भन्नवले िेपवलको संहर्िविको िवरव २६९ तथव रवजिीनतक दल सम्बन्त्िी ऐि, २०७३ 
बिोक्षजि आयोगिव दतवा भएको रवजिीनतक दल सम्झि ुपछा । 

२.६ “पदवनिकवरी” भन्नवले प्रिखु निर्वाचि आयकु्त र निर्वाचि आयकु्तिव बिवल रिेकव पदवनिकवरी सम्झि ु
पछा। 

२.७  “पररर्वर” भन्नवले पदवनिकवरीसँग बस्िे तथव निज आफैं ले पवलि पोषण गिुापिे पनत, पत्नी, छोरव, 
ििापरु,अहर्र्वहितव छोरी, अहर्र्वहितव ििापरुी बवब,ु आिव र्व सौतेिी आिव सम्झि ु पछा र सो 



र्शब्दले परुूष र अहर्र्वहितव िहिलव पदवनिकवरीको िकिव निजको बवज,े बज्यै तथव हर्र्वहितव िहिलव 
पदवनिकवरीको िकिव निजको सवसू, ससरुवलवई सिेत जिवउँछ । 

३. स्र्तन्त्रतव सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 

३.१  पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि सम्बन्त्िी कवया गदवा कविूिको सिी प्रयोग गरी प्रत्यक्ष र्व परोक्ष 

रूपिव आउिे प्रभवर्, दबवब, भिसिु, िम्की, आग्रि आददबवट प्ररेरत र्व प्रभवहर्त िभईा स्र्तन्त्रतवपूर्ाक 
गिुा पिेछ। 

३.२  पदवनिकवरीले आफ्िो सविवक्षजक सम्बन्त्ि कवयि गदवा ियवादविव रिी गिुा पिेछ । सविवक्षजक 
सम्बन्त्िकव कवरणले निर्वाचि सम्बन्त्िी निणायिव पिा सक्िे प्रभवर् र हर्र्शषे गरेर आफूले निरूपण 
गिुापिे दल सम्बन्त्िी हर्र्वदकव पक्षिरूबवट पिा सक्िे प्रभवर्बवट स्र्तन्त्र रिि ुपिेछ। 

३.३  पदवनिकवरीले निर्वाचि हर्र्वदको निरूपण गिे क्रििव स्र्तन्त्रतवपूर्ाक कवया गिुा पिेछ र अन्त्य 
सिकिी पदवनिकवरीलवई पनि स्र्तन्त्रतवपूर्ाक निर्वाचि हर्र्वदको निरूपण गिा सक्िे सिज 
र्वतवर्रण प्रदवि गिुा पिेछ। सवथै कुिै प्रकवरको िस्तके्षप गिा, अिकु्षचत प्रभवर् पविा र्व दबवब ददि 
िुँदैि । 

३.४ पदवनिकवरीले आयोगको संस्थवगत तथव कवयागत स्र्तन्त्रतव कवयि रवख्न े र आयोगको स्र्वयत्ततव 
अनभर्ृहि गिे गरी कवयासम्पवदि गिुा पिेछ । 

३.५  पदवनिकवरीले उदविरणीय तथव अिकुरणीय आचरण प्रदर्शाि गरी आयोगप्रनतको जिआस्थव तथव 
हर्श्वसिीयतव अनभर्ृहि गिुा पिेछ । 

३.६  पदवनिकवरी निन्त्दव, आलोचिव, आक्रोर्श आददबवट दाुःक्षखत ििुे तथव बिवई, प्ररं्शसव, िम्रतवबवट प्रभवहर्त 
ििुे िविर्ीय स्र्भवर्को िकवरवत्िक असरबवट हर्चनलत िभई निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलििव 
िकवरवत्िक असर िपरोस ्भिी सिैँ सजग रिि ुपिेछ । 

४. निष्पक्षतव सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 

४.१ पदवनिकवरीले कुि ैप्रकवरको िोलवहिजव, पक्षपवत, पूर्वाग्रि र्व दे्वषभवर् िरवखी निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव 
सञ्चवलि सम्बन्त्िी कवि, कताव्य र अनिकवर निष्पक्ष भई पूणारूपिव पवलिव गिुा पिेछ । 

४.२ पदवनिकवरीले दल, कुि ैनिकवय र्व निर्वाचिकव सरोकवरर्वलवसँग गिे व्यर्िवर निष्पक्ष ििु ुपिेछ। 
सवथै आयोगप्रनतको उिीिरूको हर्श्वसिीयतव अनभर्ृहि गिा सदैर् हक्रयवर्शील रिि ुपिेछ। 

४.३ पदवनिकवरीले आयोगको सिग्र कवया सम्पवदििव िकवरवत्िक प्रभवर् पिे गरी कुि ैपनि व्यक्षक्तसँग 
अिवर्श्यक रूपिव सम्बन्त्ि र्व सम्पका  बढवउि ुिुँदैि । 



४.४   पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलििव अपिवउि ु पिे स्र्च्छतविव आचँ आउि े गरी 
जविवजवि कुिै प्रकवरको टीकवहटप्पणी गिा र्व अन्त्य सविवक्षजक सञ्जवल सिेतिव कुि ैअनभव्यक्षक्त ददि ु
िुँदैि । 

४.५  पदवनिकवरीले दल र्व दलकव पक्षिरू बीचको हर्र्वद र्व निर्वाचि हर्र्वदको निरूपण गदवा कुि ै
आग्रि, पूर्वाग्रि िरवखी निरूपण गिुा पिेछ । 

४.६  पदवनिकवरीले निर्वाचि कसूर सम्बन्त्ििव निणाय गदवा कविूिको सिी प्रयोग गरी प्रत्यक्ष र्व 
परोक्षरुपिव आउिे प्रभवर्, दबवब, भिसिु, िम्की, आग्रि, पूर्वाग्रि आददबवट प्ररेरत िभई गिुा पिेछ । 

४.७   पदवनिकवरीले निर्वाचििव भवग नलएकव दल तथव उम्िदेर्वरलवई सिवि अर्सर र व्यर्िवर गरेको 
हर्श्ववस ििुे गरी कवया गिुा पिेछ । 

४.८  पदवनिकवरी व्यर्स्थवहपकव र्व कवयापवनलकवकव सदस्यसँगको अिपुयकु्त सम्पका  र्व दलगत रवजिीनतक 
प्रभवर्बवट िकु्त रिि ुपिेछ ।  

५. निष्ठव सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 

५.१ पदवनिकवरीले िेपवलको स्र्तन्त्रतव, सवर्ाभौिसत्तव, भौगोनलक अखण्डतव, रवहिय एकतव, स्र्विीितव र 
स्र्वनभिविको प्रनतकूल ििुे गरी कुिै कवया गिुा िुँदैि । 

५.२   पदवनिकवरीले रवि हर्रूि ििुे कवयािव सघवउ परु् यवउि,े रवहिय गोपिीयतव भङ्ग गिे, रवहिय सरुक्षविव 
आचँ परु् यवउि ेर्व त्यस्तो कवयािव सियोग परु् यवउिे कवया गिुा िुँदैि । 

५.३ पदवनिकवरीले पदीय क्षजम्िरे्वरी पवलिव गदवा सदैर् रवि र जितवको बिृत्तर हितलवई ध्यवििव रवख्न ु
पिेछ । 

५.४ पदवनिकवरीको आचरण निन्त्दिीय छैि भने्न कुरव पदवनिकवरी आफैं ले व्यर्िवरताः सनुिक्षित गिुा पिेछ 
। 

५.५ पदवनिकवरीको आचरण र व्यर्िवर आयोगप्रनत जितवको आस्थव र हर्श्ववस बढवउिे हकनसिको उच्च 
िैनतकतव उन्त्िखु ििु ु पिेछ । निर्वाचिको निष्पक्षतव, स्र्तन्त्रतव, स्र्च्छतव, हर्श्वसिीयतव तथव 
नितव्यहयतव देक्षखि ु पदाछ भने्न िवन्त्यतवबवट प्ररेरत भई पदवनिकवरीले आफ्िो कवया निष्ठवपूर्ाक 
सम्पवदि गिुा पिेछ ।  

५.६  पदवनिकवरी सदैर् आफ्िो निष्ठव एर्ि ्आचरणिव दृढ सङ्कक्षल्पत रिि ुपिेछ । 

६. सदवचवर सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 



६.१ पदवनिकवरीकव िरेक हक्रयवकलवप सदवचवरपूणा ििु ुपिेछ । सदवचवर हर्परीत देक्षखिे कुिै पनि कवया 
गिाबवट पदवनिकवरी अलग रिि ुपिेछ। 

६.२  पदवनिकवरीले सदैर् आफ्िो कवरणबवट निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलििव अिकु्षचत कवया ििोस ्
भने्न कुरव ििि गरेर आफ्िव हक्रयवकलवप नियक्षन्त्रत गिुा पिेछ ।  

६.३ पदवनिकवरीले आफूले प्रयोग गरी आएको आर्वसिव कुिै दल, उम्िदेर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनिसँग 
आफूले सम्पवदि गिे र्व आफू संलग्ि ििुे कवयासँग सम्बक्षन्त्ित हर्षयिव बविेक अन्त्य हर्षयिव 
छलफल र्व भेटघवट गिुा िुँदैि । 

६.4 पदवनिकवरीले आफ्िो व्यक्षक्तगत र्व आफूलवई कविूि बिोक्षजि प्रवप्त ििुे आनथाक लवभ र्व स्र्वथा 
तथव आफ्िो पररर्वरकव सदस्यको आनथाक कवरोबवर र्व स्र्वथाकव सम्बन्त्ििव जविकवरी रवख्न ेउक्षचत 
प्रयवस गिुा पिेछ । 

६.5 पदवनिकवरीले आफ्िो पररर्वर, िवतेदवर र्व अन्त्य सविवक्षजक सम्बन्त्िकव व्यक्षक्तलवई आफूले सम्पवदि 
गिे निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलिकव कवया र्व निणायिव अिकु्षचत प्रभवर् पविा ददि ुिुँदैि । 

६.6 पदवनिकवरीले आफ्िो र्व आफ्िो पररर्वरकव सदस्यको र्व अरू कसैको निजी स्र्वथा पूनताकव लवनग 
आफ्िो पदीय िैनसयतको उपयोग गिुा र्व गिा ददि ुिुँदैि । 

६.7 पदवनिकवरीको िैनसयतले निर्वाचि सम्बन्त्िी कवया गदवा प्रवप्त गरेको गोप्य सूचिव कताव्य पवलिव गदवा 
बविेक अन्त्य उद्देश्यको लवनग प्रयोग गिुा र्व खलुवसव गिुा िुँदैि ।  

६.8  निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि, हर्र्वदको निरूपण र्व आयोगको अन्त्य कवया सम्पवदिको 
नसलनसलविव पदवनिकवरीले कुिै कवया गिाको लवनग र्व गरे र्व िगरे बवपत पदवनिकवरी र्व निजको 
पररर्वरकव कुिै सदस्यले कुिै प्रकवरको आनतथ्य स्र्ीकवर गिा र्व दवि, दवतव्य, उपिवर, इच्छवपर, 

ऋण र्व आनथाक र्व िैनतक लवभ िवग गिा र्व स्र्ीकवर गिा गरवउि िुँदैि । 

६.9  पदवनिकवरीले जविीजविी किाचवरी र्वआफ्िो प्रभवर्, निदेर्शि र्व अक्षततयवरी अन्त्तगातको अन्त्य 
व्यक्षक्तलवई निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलिको नसलनसलविव आफूले कुिै कवया गिाको लवनग र्व 
गररददए र्व िगररददए बवपत कुिै उपिवर, इच्छवपर, ऋण र्व अन्त्य लवभको िवग गिा र्व स्र्ीकवर 
गिा अििुनत ददि िुँदैि । 

६.१0  पदवनिकवरीले निर्वाचि सम्बन्त्िी कवयािव प्रभवर् पविे र्व पक्षपवतपूणा कवि गिा प्ररेरत गिे र्व 
निर्वाचिको निष्पक्षतविव आचँ आउिे गरी कुिै पनि सिवरोििव उपक्षस्थत ििु र कुिै प्रकवरको 
उपिवर ग्रिण गिा िुँदैि। 



७. सिवितव सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 

७.१  पदवनिकवरी र्णा, ििा, जवतजवनत, नलङ्ग, अपवङ्गतव, उिेर, रै्र्वहिक क्षस्थनत, रवहियतव, गभवार्स्थव, सविवक्षजक 
तथव आनथाक अर्स्थव, भवषव र्व रै्चवररक अर्स्थव र्व अन्त्य यस्तै अप्रवसहङ्गक कवरणबवट पैदव ििु े
सम्भवहर्त असिवि क्षस्थनतप्रनत सिैँ सचेत रिि ुपिेछ । 

७.२  पदवनिकवरीले आफ्िो कताव्य पवलिवको नसलनसलविव निर्वाचिकव सरोकवरर्वलव र्व रवजिीनतक दल 
र्व उम्िदेर्वरसँग सिवि व्यर्िवर गिुा पिेछ । 

७.३  पदवनिकवरीले निर्वाचि सम्बन्त्िी कवया सम्पवदि गदवा कुि ैव्यक्षक्त र्व सिूिप्रनत अप्रवसहङ्गक आिवरिव 
बोलेर, लेखेर, आचरणद्ववरव र्व अन्त्य कुिै तररकवबवट पक्षपवत र्व पूर्वाग्रिपूणा व्यर्िवर गिुा िुँदैि। 

७.४  पदवनिकवरीले आफ्िो कताव्य पवलिवको नसलनसलविव कुि ैकवया र्व व्यर्िवर गदवा सम्बि सबै पक्ष 
र्व व्यक्षक्तप्रनत यथोक्षचत हर्चवर परु् यवउि ु पिेछ । सरोकवर िरिेकव कुि ै अप्रवसहङ्गक कुरवको 
आिवरिव कसैलवई कुि ैप्रकवरको भेदभवर्पूणा व्यर्िवर गिुा िुँदैि ।  

७.५  पदवनिकवरीले जविीजविी किाचवरी र्व आफ्िो प्रभवर् र्व निदेर्शि र्व नियन्त्रणिव रिेकव व्यक्षक्तलवई 
आफू सिक्ष हर्चवरविीि निर्वाचि सम्बन्त्िी हर्र्वदसँग सम्बक्षन्त्ित दल, दलकव उम्िेदर्वर र्व 
सम्बक्षन्त्ित पक्षप्रनत कुिै हकनसिले भेदभवर्पूणा व्यर्िवर गिे अििुनत ददि िुँदैि । 

७.६ पदवनिकवरीले निर्वाचििव घरेल ु हिंसव र भेदभवर्कव घटिव लकुवउिे, गोप्य रवख्न र्व यस्तै अन्त्य 
कवयािव सियोग परु् यवउि िुँदैि । 

  तर संहर्िवि तथव कविूिले सकवरवत्िक हर्भेदको िीनत बिोक्षजि गररिे व्यर्िवरलवई अन्त्यथव 
िवनििे छैि । 

८. सक्षितव र लगिर्शीलतव सम्बन्त्िी आचरणिरूाः 

८.१ पदवनिकवरीले सदैर् आयोगलवई स्र्वयत्त, सक्षि र सदुृढ निकवयको रूपिव स्थवहपत गिे कवयालवई 
प्रवथनिकतव ददि ुपिेछ । निर्वाचिको व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि स्र्च्छ, स्र्तन्त्र, व्यर्सवहयक, कुर्शल, 

पवरदर्शी र हर्श्वसिीय रूपबवट गिुा पिेछ ।  

८.२ पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि कवयाको कुर्शल सम्पवदिको लवनग आर्श्यक पिे ज्ञवि, सीप र 
व्यक्षक्तगत गणु कवयि रवख्न तथव क्षितव अनभर्हृि गिा उपयकु्त कदि चवल्ि ु पिेछ । त्यसको 
लवनग हर्नभन्न निकवयबवट आयोगलवई उपलब्ि ििु ेतवनलि, स्र्देर्शी तथव हर्देर्शी अर्लोकि भ्रिण र 
सेनििवरबवट प्रवप्त उपलक्षब्िको यथोक्षचत उपयोग गिुा पिेछ । 



८.३ पदवनिकवरी निर्वाचि प्रणवलीकव हर्कनसत नसिवन्त्त, अन्त्तरवाहिय सक्षन्त्ि, सम्झौतव तथव अन्त्य दस्तवर्जे 
लगवयत निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलििव रवहिय तथव अन्त्तरवाहियस्तरिव हर्कनसत िर्ीिति ्
नसिवन्त्तप्रनत ससूुक्षचत रिि ुपिेछ । 

८.४ पदवनिकवरीले आफूले सम्पवदि गिुापिे कवया कुर्शलतव एरं् स्र्च्छतवपूर्ाक नछटो छररतो रूपिव 
सम्पवदि गिुा पिेछ । 

८.५ पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि र्व हर्र्वदको निरूपण र्व अन्त्य कवया गदवाकव सबै 
अर्स्थविव निर्वाचि प्रहक्रयवको सवु्यर्स्थव र निर्वाचिकव व्यवर्सवहयक र कविूिी ियवादव कवयि रवख्न ु
पिेछ। पदवनिकवरीले दल र्व निर्वाचि हर्र्वदकव पक्ष र्व अन्त्य सरोकवरर्वलवसँग र्शवलीि, सौम्य, िम्र 
र िैया भई व्यर्िवर गिुा पिेछ र आयोगकव किाचवरीलवई सिेत र्शवलीि, सौम्य, िम्र व्यर्िवर गिा 
लगवउि ुपिेछ । 

८.६ पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलि सम्बन्त्िी कवि कवरबविीिव आर्श्यक पिे ज्ञवि, 

सीप, लगिर्शीलतव तथव सक्षितव अनभर्हृिसँग िेल िखविे अन्त्य कुिै आचरण र्व व्यर्िवर गिुा िुँदैि 
। 

८.७ पदवनिकवरीले निर्वाचि व्यर्स्थवपि तथव सञ्चवलििव नियनिततव र प्रभवर्कवररतव अनभर्ृहि गरवउि 
किाचवरीकव अगवनड आफूलवई आदर्शाकव रूपिव प्रस्ततु गिुा पिेछ । 

    
 

    आज्ञवले, 
 (सरेुर्श अनिकवरी) 

     सक्षचर् 
 
 


