राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक) कायाष्ट्रर्नि, २०७६
निर्ााचि आयोगबाट स्र्ीकृत निनत

२०७६।०९।११

निर्ााचि आयोग ऐि, २०७३ को दफा २८ को प्रयोजिको लानग निर्ााचि आयोग ऐि,

२०७३ को दफा ५० ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी निर्ााचि आयोगले दे हायको कायाष्ट्रर्नि बिाई
लागू गरे को छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्भभक
1.

सं म्िप्त िाि र प्रारभभः (१) यस कायाष्ट्रर्निको िाि “राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक) कायाष्ट्रर्नि,
२०७६” रहेको छ।
(२) यो कायाष्ट्रर्नि तुरुन्त प्रारभभ हुिेछ।

2.

पररभाषाः ष्ट्रर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा िलागेिा यस कायाष्ट्रर्नििा,–
(क) “आयोग” भन्नाले िेपालको सं ष्ट्रर्िािको िारा २४५ बिोम्जिको निर्ााचि आयोग सभझिु पछा।
(ख) “निर्ााचि” भन्नाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७५ बिोम्जि हुिे राष्ट्रिय सभा सदस्यको

निर्ााचि सभझिु पछा र सो शब्दले कुिै सदस्यको पद ररक्त भएको अर्स्थािा गररिे
उपनिर्ााचिलाई सिेत जिाउँछ।

(ग) “निर्ााचि अनिकृत” भन्नाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७५ को दफा ७ बिोम्जि
नियुक्त निर्ााचि अनिकृत सभझिु पछा र सो शब्दले सहायक निर्ााचि अनिकृतलाई सिेत
जिाउँछ।

(घ) "निर्ााचि अनिकारी" भन्नाले निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा भएको म्जल्लाम्स्थत
निर्ााचि कायाालयको प्रिुख सभझिु पछा।

(ङ) “निर्ााचि कायाालय” भन्नाले निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा भएको म्जल्लाम्स्थत म्जल्ला
निर्ााचि कायाालय सभझिु पछा।
(च) “निर्ााचि सभपन्न भएको निनत” भन्नाले ितपररणाि घोषणा भएको निनत सभझिु पछा।

(छ) “ितदाि अनिकृत” भन्नाले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७५ को दफा १० बिोम्जि

नियुक्त ितदाि अनिकृत सभझिु पछा र सो शब्दले सहायक ितदाि अनिकृतलाई सिेत
जिाउँछ ।
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पररच्छे द-२
आनथाक कारोबार सभबन्िी व्यर्स्था
३.

बजेट सभबन्िी व्यर्स्था : (१) निर्ााचि आयोग ऐि, २०७३ को दफा २७ र २८ बिोम्जि
आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्ााचि सञ्चालिको लानग आर्श्यक पिे बजेट िेपाल सरकार, अथा
िन्रालय सिि िाग गिेछ।
(२) निर्ााचि सञ्चालिको लानग खचा शीषाक िं.२२५२९ ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि कायाक्रि खचािा अथा
िन्रालयबाट निकासा प्राप्त रकि आयोगले यस कायाष्ट्रर्नििा स्पष्ट रुपिा उल्लेख भएकोिा सोही
बिोम्जि र अन्यका हकिा प्रचनलत कािूि तथा स्र्ीकृत िापदण्ड बिोम्जि खचा गिेछ।

(३) उपदफा (२) बिोम्जि आयोगले निर्ााचि सञ्चालिको लानग आयोग, निर्ााचि

अनिकृतको कायाालय र निर्ााचि कायाालयलाई ष्ट्रर्नभन्न कायाक्रि तथा ष्ट्रक्रयाकलापहरुिा रकि
बाँडफाँट िन्रालयगत बजेट सूचिा प्रणाली (LMBIS) िा प्रष्ट्रर्ष्ट गिेछ।

(४) उपदफा (३) बिोम्जि निर्ााचि अनिकृतको कायाालय र निर्ााचि कायाालयलाई

ष्ट्रर्नभन्न कायाक्रि तथा ष्ट्रक्रयाकलापहरुिा बाँडफाँट गररएको रकिको खचा गिे अम्ततयारी आयोगले
ददिेछ ।
४.

खचा गिे : (१) दफा ३ बिोम्जि निर्ााचि सञ्चालिको लानग प्राप्त निकासा रकि खचा गदाा यस
कायाष्ट्रर्निको अिीििा रही खचा गिुा पिेछ।
(२) उपदफा (१) बिोम्जि खचा गदाा यस कायाष्ट्रर्नििा लेम्खएको ष्ट्रर्षयिा यसै कायाष्ट्रर्नि
बिोम्जि िलेम्खएको हकिा प्रचनलत संघीय कािूि बिोम्जि खचा गिुा पिेछ।

5.

किाचारीले पाउिे सुष्ट्रर्िा : (१) आयोग र निर्ााचि गररिे सभबम्न्ित निर्ााचि कायाालयिा कायारत
किाचारी (काज, करार सिेत) र आयोगका पदानिकारीका निजी सुरिा अनिकारी (ष्ट्रप.एस.ओ.) ले
निर्ााचि तोष्ट्रकएको निनतदे म्ख ितगणिा सभपन्न भएको पैंतीस ददिसभि (ितगणिा सभपन्न पश्चात्
निर्ााचि प्रनतर्ेदिको तयारी, सिीिा सिेतका लानग सं लग्ि रहिु पिे) शुरु तलब स्केलको पचहत्तर
प्रनतशतसभि निर्ााचि भत्ता र्ापतको रकि पाउिेछि्।

तर लगातार सात ददि भन्दा बढी घर नबदा र्ा पन्र ददि भन्दा बढी प्रसूनत नबदािा

रहेका किाचारीले नबदा अर्निभर सो भत्ता पाउिे छै िि।साथै आयोगको स्र्ीकृत दरबन्दी बाहे क
अन्य निकायबाट निर्ााचिको काििा खटी आएका किाचारीले दरबन्दी रहे को कायाालयबाट भत्ता
(प्रोत्साहि) पाइरहेको भए दोहोरो िपिे गरी भ ुक्तािी गररिेछ।

(2) निर्ााचिको कािका लानग आयोग र निर्ााचि कायाालयका किाचारी (काज, करार
सिेत) लाई कायाालय सिय अम्घ र पनछ दुइ घण्टा भन्दा बढी अनतररक्त सिय काििा लगाउिु
परे िा त्यसरी काििा लगाइएका किाचारीलाई िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि
निदे म्शका, २०७५ बिोम्जिको रकि उपलब्ि गराइिेछ।
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ु ा अनतररक्त सिय काि िगरे का किाचारीलाई सो ददिको खाजा तथा
तर नबहाि र बेलक

खािा खचा उपलब्ि गराइिे छै ि।आयोगको स्र्ीकृत दरबन्दी बाहे क अन्य निकायबाट निर्ााचिको
काििा खटी आएका किाचारीले दरबन्दी रहे को कायाालयबाट खाजा तथा खािा खचाको रकि
ु ािी गररिेछ ।
पाइरहेको भए दोहोरो िपिे गरी भक्त

(३) निर्ााचिको कुिै काििा सं लग्ि आयोगका पदानिकारी र्ा आयोग र्ा निर्ााचि

कायाालयका किाचारी निर्ााचि अर्नििा निजको पदानिकार रहे को कायाालय भन्दा बाष्ट्रहर रात
नबताउिु पिे गरी काििा खष्ट्रटएको अर्स्थािा खष्ट्रटिे किाचारीलाई खष्ट्रटएको अर्निभरको लानग
दै निक भत्ता भ्रिण खचा नियिार्ली, २०६४ बिोम्जि पाउिे दै निक तथा भ्रिण भत्ताको अनतररक्त
दै निक भत्ताको पचास प्रनतशतले हुि आउिे रकि थप भत्ता ददइिेछ ।
(4) आचारसं ष्ट्रहता कायाान्र्यि तथा अिुगिि, प्रचार प्रसार, ितदाि, ितगणिा र्ा अन्य काि

कारर्ाहीको अिुगिि गिा अिुगििकताा र्ा अिुगिि टोली खटाउँदा आयोगले नियुम्क्त गरे को निनत
दे म्ख खष्ट्रटएको अर्निभरको लानग शुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रनतशतसभि निर्ााचि भत्ता तथा
भ्रिण खचा नियिार्ली, २०६४ बिोम्जि पाउिे दै निक भ्रिण भत्ताको अनतररक्त दै निक भ्रिण भत्ताको
पचास प्रनतशतले हुि आउिे रकि थप भत्ता ददइिेछ ।
(5) उपदफा (3) र्ा (4) बिोम्जि खष्ट्रटिे पदानिकारी र्ा किाचारीले अनिर्ाया रुपिा
प्रनतर्ेदि पेश गिुा पिेछ ।
(6) उपदफा (3) र्ा (4) बिोम्जि खष्ट्रटएको किाचारीलाई भ्रिण अर्निको खाजा तथा
खािा खचा ददइिे छै ि।
(7) निर्ााचि अर्निका लानग आयोगका सम्चर्लाई प्रनतिष्ट्रहिा दुइहजार, सहसम्चर्लाई एक
हजार पाँचसय र उपसम्चर्लाई एकहजारका दरले सञ्चार सुष्ट्रर्िा ददइिे छ।
(८) निर्ााचि अर्निका लानग अिुगिििा खष्ट्रटिे अिुगििकताा र्ा अिुगिि टोलीको
सं योजकलाई सम्चर्स्तरको भए प्रनतिष्ट्रहिा दुइहजार, सहसम्चर्स्तर भए एकहजार पाँचसय र
उपसम्चर्स्तर भए एकहजारका दरले सञ्चार सुष्ट्रर्िा ददइिेछ।
६.

निर्ााचि

सञ्चालि खचा M आयोगले निर्ााचि

सञ्चालिको लानग दे हाय बिोम्जि खचा गिा सक्िेछ M–

(क) निर्ााचि सञ्चालि गिा आर्श्यक पिे सािग्री उत्पादि, खररद, छपाइ र ढु र्ािी, ितदाता म्शिा
सािग्री, ितपर आददको नडजाइि, उत्पादि, छपाइ, प्याष्ट्रकङ र ढु र्ािी सिेतको खचा,

-ख)

आयोग तथा निर्ााचि कायाालयले निर्ााचि को सन्दभािा सञ्चालि गिे िुतय प्रम्शिक
प्रम्शिण कायाक्रि तथा िुतय निर्ााचि अनिकृत, निर्ााचि अनिकृत, ितदाि अनिकृत,
सहायक ितदाि अनिकृत, ितदाि र्ा ितगणिािा खष्ट्रटिे किाचारी, निर्ााचि अनिकारी,
सञ्चारकिी, पयार्ेिकको लानग सञ्चालि गिे तानलि, अनभिुखीकरण, लेखा तथा सािग्री
व्यर्स्थापि, ितदाता म्शिा स्र्यं सेर्कको अनभिुखीकरण, राजिीनतक दलसँग छलफल तथा
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अन्तरष्ट्रक्रया र्ा यस्तै अन्य तानलि तथा प्रम्शिण कायाक्रि र छलफल र्ा अन्तरष्ट्रक्रया
सञ्चालि तथा व्यर्स्थापि खचा,
(ग)

आयोग र निर्ााचि कायाालयिा निर्ााचि सञ्चालि अर्नििा खपत हुिे पािी तथा नबजुली,
सञ्चार िहशूल, घरभाडा (गोदाि सिेत), सञ्चालि तथा ििात सभभार, इन्िि तथा कायाालय
सािाि लगायतका सािाििा नबल बिोम्जिको खचा,

(घ)

आयोग र निर्ााचि हुिे निर्ााचि कायाालयका लानग निर्ााचि अर्निभर ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि खचािा
आयोगले बाँडफाँट गरे को रकिबाट हुिे खचा,

(ङ)

यस कायाष्ट्रर्नििा उम्ल्लम्खत अन्य ष्ट्रर्नभन्न कायाका लानग गररिे खचा,

(च)

निर्ााचि सञ्चालि गिा आर्श्यक पिे भिी आयोगको निणायािुसार गररिे कायाको खचा।
पररच्छे द-३

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

७.

कायाालय स्थापिा गिुप
ा िे : निर्ााचि अनिकृतले आफू खष्ट्रटएको म्जल्लाको म्जल्ला सदरिुकाििा रहे को

८.

निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहिे किाचारी तथा सुरिाकिी सभबन्िी व्यर्स्था : (१) निर्ााचि

निर्ााचि कायाालयको भर्ििा निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा गिुा पिेछ।

अनिकृतको कायाालयिा रहिे किाचारीको ष्ट्रर्र्रण अिुसूची-१ िा उल्लेख भए बिोम्जि हुिेछ।

(२) निर्ााचि अनिकृतको कायाालय र ितपर लगायतका निर्ााचि सािग्रीको सुरिाको लानग

निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा भएपनछ उक्त कायाालय सञ्चालििा रहिे अर्निभर बढीिा
पाँचजिा सुरिाकिी रहिेछि्।

(३) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहिे सुरिाकिीको खटि पटिको व्यर्स्था सभबम्न्ित

म्जल्लाको म्जल्ला प्रहरी कायाालयले निलाउिु पिेछ।
९.

बजेट व्यर्स्था : निर्ााचि अनिकृतको कायाालय सञ्चालि, जिशम्क्त तथा सुष्ट्रर्िाको बजेट निर्ााचि

१०.

रकि निकासा ददिुपिे : आयोगले बाँडफाँट गरी िन्रालयगत बजेट सूचिा प्रणाली (LMBIS) िा

कायाालयको िाििा अम्ततयारी ददइिेछ।

प्रष्ट्रर्ष्ट गरी निर्ााचि कायाालयले प्राप्त गरे को अम्ततयारी बिोम्जिको रकि कोष तथा लेखा नियन्रक
कायाालयले सभबम्न्ित कायाालयको िाििा निकासा ददिु पिेछ।
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पररच्छे द-४

निर्ााचि अनिकृतको कायाालयको खचा सभबन्िी व्यर्स्था

११. निर्ााचि भत्ता : (१) निर्ााचि अनिकृतको कायाालयििा रहिे दफा ८ बिोम्जिका किाचारीिध्ये

निर्ााचि अनिकृतले नियुम्क्त पाएको निनतदे म्ख र अन्य किाचारीले निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा
हाम्जर भएको ददिदे म्ख ितगणिा सभपन्न भएको निनतसभि शुरु तलब स्केलको पचहत्तर प्रनतशतसभि
निर्ााचि भत्ता र्ापतको रकि पाउिेछि्।

तर निर्ााचिको काििा निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा खटी आएका किाचारीले दरबन्दी

ु ािी गररिेछ ।
रहेको कायाालयबाट भत्ता (प्रोत्साहि) पाइरहे को भए दोहोरो िपिे गरी भक्त

(२) दफा ८ को उपदफा (२) बिोम्जि निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा खष्ट्रटएका

सुरिाकिीलाई निर्ााचि अनिकृतको कायाालय रहँदासभि िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया
सञ्चालि निदे म्शका, २०७५ बिोम्जि खाजा तथा खािा खचा उपलब्ि गराइिेछ ।

(३) यस कायाष्ट्रर्नििा अन्यर जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि निर्ााचिको काििा

खष्ट्रटएको अर्स्थािा बाहे क जगेडािा रहे को किाचारीलाई यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जिको भत्ता तथा सुष्ट्रर्िा
ददइिे छै ि ।

१२. दै निक तथा भ्रिण खचा : (१) निर्ााचि अनिकृतले आफ्िो पदानिकार रहे को कायाालयबाट निर्ााचि

अनिकृतको कायाालयिा हाम्जर हुि जाँदा र काया सभपन्न गरी आफ्िो पदानिकार रहे को कायाालयिा
फष्ट्रकिँदासभिको अर्निको लानग भ्रिण खचा नियिार्ली, २०६४ बिोम्जि उम्ल्लम्खत तहले पाउिे
दै निक तथा भ्रिण भत्ता सोही नियिार्लीको नियि ७ को उपनियि (७) बिोम्जि भ ुक्तािी
पाउिेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि आफ्िो पदानिकार रहे को

म्जल्लािा िै खष्ट्रटएको निर्ााचि अनिकृतले दै निक तथा भ्रिण भत्ता पाउिे छै ि ।

तर पदानिकार रहे को कायाालयबाट निर्ााचि अनिकृतको कायाालय रहे को स्थाि पन्र

ष्ट्रकलोनिटर भन्दा बढी भएिा त्यस्तो निर्ााचि अनिकृतले उपदफा (१) बिोम्जि दै निक तथा भ्रिण
ु ािी पाउिेछ ।
भत्ता भक्त

(३) निर्ााचि अनिकृतले उपदफा (१) बिोम्जिको दै निक भत्ता पाउँदा भ्रिण खचा

नियिार्ली, २०६४ को नियि ७ को उपनियि (२) बिोम्जि थप रकि पाउिे रहे छ भिे दै निक
भत्तािा सो रकि सिेत थप गरी पाउिेछ ।
(४) भ्रिण खचा नियिार्ली, २०६४ बिोम्जि दै निक तथा भ्रिण भत्ता िपाउिे किाचारीलाई
कायाालय सिय अम्घ र पनछ दुइ घण्टा भन्दा बढी अनतररक्त सिय काििा लगाउिु परे िा त्यसरी
काििा लगाइएका किाचारीलाई िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि निदे म्शका, २०७५
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बिोम्जिको रकि उपलब्ि गराइिेछ।दुइ घण्टा भन्दा बढी अनतररक्त सिय काि गरे को प्रिाम्णत
हाम्जर निर्ााचि अनिकृतले प्रिाम्णत गरी राख्नु पिेछ ।

१३. कायाालय सं चालि तथा व्यर्स्थापि खचा : निर्ााचि अनिकृतको कायाालयको कायाालय सं चालि तथा
व्यर्स्थापि खचा अिुसूची-२ िा उल्लेख भए बिोम्जि हुिेछ ।
पररच्छे द-५
ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे जिशम्क्त र ितदाि केन्रको खचा सभबन्िी व्यर्स्था

१४. ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे जिशम्क्त तथा पाउिे सुष्ट्रर्िा : (१) प्रत्येक ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे
किाचारीको ष्ट्रर्र्रण अिुसूची-३ िा उल्लेख भए बिोम्जि हुिेछ ।

(२) ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीलाई अिुसूची-४ िा उल्लेख भए बिोम्जिको दै निक

तथा भ्रिण खचा सभबम्न्ित निर्ााचि कायाालयबाट उपलब्ि गराइिेछ ।

१५. ितदाि अनिकृतको थप सुष्ट्रर्िा : ितदाि अनिकृतलाई िोबाईल फोि ररचाजा तथा ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि कायाका
लानग थप सुष्ट्रर्िा र्ापत अिुसूची-४ िा उल्लेख भए बिोम्जिको रकि उपलब्ि गराइिेछ ।

१६. खचा लेखी भ ुक्तािी ददिुपिे : ितदाि अनिकृत, सहायक ितदाि अनिकृत लगायत ितदाि केन्रिा
खष्ट्रटिे सहायक किाचारी र सहयोगी किाचारीलाई दफा १४ बिोम्जिको दै निक तथा भ्रिण भत्ता
ष्ट्रहसाब गरी निज खष्ट्रटएको अर्स्थािा िै अिुसूची-५ बिोम्जिको भपााई गराई निर्ााचि कायाालयले
खचा लेखी भ ुक्तािी ददिु पिेछ।

१७. नबल भपााई पेश गिुा िपिे : ितदाि अनिकृतले ितदाि केन्र नििााण र पािी लगायत अन्य खचाको
बील भपााई पेश गिुप
ा िे छै ि।

पररच्छे द-६
ितगणिा सभबन्िी व्यर्स्था
१८. ितगणिा जिशम्क्त र खचा : (१) ितगणिा कायाका लानग ितगणिा टोलीिा रहिे किाचारीको
ष्ट्रर्र्रण अिुसूची-६ िा उल्लेख भए बिोम्जि हुिेछ।

(२) उपदफा (१) बिोम्जि ितगणिा टोलीिा रहे को किाचारीले प्रत्येक नसफ्ट (आठ

घण्टाको एक नसफ्ट) का लानग नििाारण गररए बिोम्जि ितगणिा र्ापत अिुसूची-७ िा उल्लेख भए
बिोम्जिको रकि उपलब्ि गराइिेछ।
१९. ितगणिा व्यर्स्थापि खचा : (१) निर्ााचि कायाालयले ितगणिास्थलिा आर्श्यक पिे गुन्री, कापेट,
चकटी, बत्ती, पािी, जेिेरेटर, िाईक आददको व्यर्स्थापि गिा अिुसूची-२ िा उल्लेख भए
बिोम्जिको रकि खचा गिा सक्िेछ।

(२) निर्ााचि कायाालयले ितगणिा कायािा खष्ट्रटिे किाचारीको खाजा र म्चयापाि र्ापत

प्रत्येक नसफ्टका लानग अिुसूची-२ िा उल्लेख भए बिोम्जिको रकि खचा गिा सक्िेछ।
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पररच्छे द-७
स्रे स्ता राख्ने तथा ले खापरीिण गिे सभबन्िी व्यर्स्था
२०. कर कट्टी सभबन्िी व्यर्स्था : (१) निर्ााचि

सञ्चालि तथा व्यर्स्थापि सभबन्ििा कुिै पदानिकारी,

किाचारी, सुरिाकिी सिेतलाई निर्ााचि भत्ता, खाजा तथा खािा खचा लगायतका सेर्ा सुष्ट्रर्िा

ु ािी गदाा सबै शीषाकिा पन्र प्रनतशतका दरले अग्रीि आयकर कट्टा गिुा
र्ापतको रकि िगदिा भक्त
पिेछ।

ु ािी ददँदा कर कट्टी गिुा पिे छै ि ।
तर दै निक भ्रिण भत्ता र्ापतको रकि भक्त
(२) निर्ााचि सञ्चालि तथा व्यर्स्थापििा भएका प्रशासनिक तथा व्यर्स्थापि खचािा

प्रचनलत सं घीय कािूि बिोम्जि लाग्िे दर अिुसार कर कट्टी गिुा पिेछ।
२१. स्रे स्ता तथा फाँटर्ारी तयार गिुप
ा िे : (१) निर्ााचि कायाालयले यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जि खचा गदाा
प्रचनलत कािूि बिोम्जि बजेट सीट, खचाको फाँटर्ारी, िाग फाराि, खररद आदे श, दाम्खला ररपोटा,
बैंक िगदी ष्ट्रकताब, पेश्की लेजर आदद सष्ट्रहत रीतपूर्क
ा को स्रे स्ता राख्नु पिेछ ।
२२. खचाको बील भपााई प्रिाम्णत गरी राख्नुपिे : निर्ााचि अनिकारीले प्रत्येक खचाको बील, भपााई र
फाँटर्ारीसँग सभबम्न्ित सभपूणा स्रे स्ता प्रिाम्णत गरी राख्नु पिेछ ।

२३. थप खचाका लानग पूर् ा स्र्ीकृनत नलिुपिे : (१) निर्ााचि कायाालयले यस कायाष्ट्रर्नििा उल्लेख भए
बिोम्जिको शीषाकिा तोष्ट्रकएको भन्दा बढी रकि खचा गिुप
ा िे अर्स्था आइपरे िा सोको पयााप्त
आिार, कारण र पुष्ट्याई सष्ट्रहत स्र्ीकृनतको लानग आयोगिा लेखी पठाउिु पिेछ र सो सभबन्ििा
आयोगले ददएको निदे शि बिोम्जि गिुा पिेछ ।

(२) निर्ााचि कायाालयले यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जि खचा गदाा कुिै दिष्ट्रर्िा उत्पन्न भएिा सो

सभबन्ििा स्पष्टताका लानग आयोगिा अिुरोि गिा सक्िेछ।
२४. राजश्व खातािा रकि दाम्खला गिुप
ा िे : निर्ााचि कायाालयले िेपाल सरकारलाई प्राप्त हुिे सबै

प्रकारको राजश्व रकि सभबम्न्ित राजश्व खातािा निर्ााचि कायाालयको कायाालय कोडिा जभिा गिुा
पिेछ ।

२५. रकि ष्ट्रफताा गिुप
ा िे : निर्ााचि कायाालयले सभबम्न्ित कोष तथा लेखा नियन्रक कायाालयबाट निकासा
नलएको रकि बाँकी रहेिा त्यस्तो बाँकी रकि कोष तथा लेखा नियन्रक कायाालयिा ष्ट्रफताा गरी
ष्ट्रहसाब निलाि गिुा पिेछ ।
२६. िरौटी रकि जभिा गिे : निर्ााचि कायाालयले निर्ााचिको पररणाि घोषणा भएको निनतले पन्र
ददिनभर िरौटी खातािा िौज्दात रहे को रकि कायाालयको िरौटी खातािा जभिा गरी त्यस्तो खाता
बन्द गिुा पिेछ र सोको जािकारी सष्ट्रहतको ष्ट्रर्र्रण आयोग, सभबम्न्ित कोष तथा लेखा नियन्रक
कायाालय र निर्ााचि कायाालयिा ददिु पिेछ ।
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२७. फाँटर्ारी पठाउिु पिे : निर्ााचि कायाालयले बजेट उपशीषाकगत र खचा शीषाकगत फाँटर्ारी निर्ााचि
सभपन्न भएपनछ नछटो िाध्यििारा आयोगिा पठाउिु पिेछ ।
२८. आन्तररक ले खापरीिण गराई स्रे स्ता पठाउिु पिे : (१) निर्ााचि कायाालयले ष्ट्रर्नियोजि, राजश्व र
िरौटी तफाको स्रे स्ता निर्ााचि पररणाि घोषणा भएको निनतले यथाशक्य नछटो सभबम्न्ित कोष तथा
लेखा नियन्रक कायाालयबाट आन्तररक लेखापरीिण गराउिु पिेछ ।
(२) कोष तथा लेखा नियन्रक कायाालयले उपदफा (१) बिोम्जि आन्तररक लेखापरीिण
गरी सोको प्रनतर्ेदि र प्रिाम्णत आनथाक ष्ट्रर्र्रण सभबम्न्ित निर्ााचि कायाालय र आयोगलाई उपलब्ि
गराउिु पिेछ ।
२९. अम्न्ति लेखापरीिण : दफा २८ बिोम्जिका स्रे स्ताको निर्ााचि कायाालयले िहालेखापरीिकको
कायाालयबाट अम्न्ति लेखापरीिण गराउिेछ।

३०. निर्ााचि अनिकारीको दाष्ट्रयत्र् : आनथाक कारोबार गदाा गराउँदा दे हाय बिोम्जि गिुा पिेछः(क) यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जि खचा गदाा प्राप्त अम्ततयारीको सीिानभर रही सभबम्न्ित खचा शीषाकबाट
िार रीतपूर्क
ा खचा गिे,
(ख) खचा भएको रकिको यथासियिा आन्तररक लेखापरीिण गराई निर्ााचि कायाालयिा

स्रे स्ता

राख्ने,

(ग) आनथाक कारोबारसँग सभबम्न्ित नबल भरपाई तथा कारोबारसँग सभबम्न्ित सबै कागजात
प्रिाम्णत गरी गराई सुरम्ितसाथ राख्ने,
(घ) लेखापरीिणबाट औ ंल्याइएको बेरुजु फर्छ्यौट र्ा असूल उपर गिुप
ा िे भए असूल उपर सिेत
गरी बेरुजु फर्छ्यौट गिे र कुिै स्पष्टीकरणको आर्श्यकता दे म्खएिा सोको जािकारी आयोगिा
पठाउिे।
३१. असूल उपर गररिे : (१) यस कायाष्ट्रर्निको उल्लङ्घि गरी गरे को खचा त्यस्तो खचा गिे अम्ततयार प्राप्त
अनिकारीबाट प्रचनलत कािूि बिोम्जि असूल उपर गररिेछ। सोको अनभले ख सभबम्न्ित अनिकारीको
तालुक निकायिा सिेत पठाइिेछ।

(२) निर्ााचिको कायािा खष्ट्रटएको कुिै किाचारीले यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जि पाउिे भत्ता

र्ापतको रकि बुम्झसकेपनछ निजले आयोग र्ा निर्ााचि अनिकृतले तोकेको म्जभिेर्ारी पूरा िगरे िा
त्यस्तो किाचारीलाई निर्ााचि आयोग ऐि, २०७३ को दफा ४३ र ४४ बिोम्जि ष्ट्रर्भागीय

कारर्ाहीको लानग सभबम्न्ित निकायिा लेखी पठाइ सो रकि प्रचनलत कािूि बिोम्जि असूल उपर
गररिेछ ।

३२. खचा सार्ाजनिक गिुप
ा िे : निर्ााचि कायाालयले निर्ााचिसँग सभबम्न्ित काििा भएका सभपूणा खचाको
ष्ट्रर्र्रण सार्ाजनिक गिुा पिेछ।
पररच्छे द-८
ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि
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३३. ष्ट्रर्शेषज्ञ सेर्ा नलि सक्िे M (१) आयोगले आर्श्यकता अिुसार ितदाता िािार्ली, ितदाता पररचयपर,
निर्ााचि म्चन्ह, ितपरको नडजाइि लगायत निर्ााचिको कािको सभबन्ििा ष्ट्रर्शेषज्ञको से र्ा नलि
सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोम्जिको ष्ट्रर्शेषज्ञ से र्ाका लानग सभबम्न्ित ष्ट्रर्शेषज्ञलाई प्रनत िष्ट्रहिा

पचहत्तर हजार रुपैयाँ सभिको पाररश्रनिक भ ुक्तािी गिा सष्ट्रकिेछ ।

३४. नबिा गिे M (१) निर्ााचिको काििा सं लग्ि आयोगका पदानिकारी, आयोग र निर्ााचि हुिे म्जल्लाका

निर्ााचि कायाालयहरूिा कायारत किाचारी (काज, करार र ज्यालादारी सिेत), निर्ााचि अनिकृतको
कायाालयका किाचारी, अिुगििकताा, अिुगिि टोलीका सदस्य (सर्ारी चालक सिेत), आयोगका

पदानिकारी र निर्ााचि अनिकृतको निजी सुरिा अनिकारी (ष्ट्रप.एस.ओ.), ष्ट्रर्शेषज्ञ सेर्ाका लानग नियुक्त
ष्ट्रर्ज्ञ, ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारी, स्र्यंसेर्क लगायत निर्ााचिको काििा सं लग्ि व्यम्क्तको
व्यम्क्तगत दुघट
ा िा र बाह्य आक्रिणबाट हुिे दुघट
ा िाका लानग बीस लाख रुपैयाँको नबिा गररिेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोम्जि नबिा गररिे बीनित र नबिाको अर्नि आयोगले निणाय गरे

बिोम्जि हुिेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोम्जिको नबिा गदाा सरकारी स्र्ानित्र्को राष्ट्रिय नबिा

कभपिीिा गररिेछ ।
३५. ितदाि काया सञ्चालि गिा आर्श्यक हुिे सािग्री खररद गिे+ M (१) आयोगले निर्ााचिको लानग
आर्श्यक हुिे ितदाि सािग्री सार्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथा सार्ाजनिक खररद नियिार्ली,
२०६४ बिोम्जि खररद गिेछ ।

(२) उपदफा (१) िा जुिसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनि अिुसूची-९ बिोम्जिको कुिै

ितदाि सािग्री खररद गिा सार्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथा सार्ाजनिक खररद नियिार्ली, २०६४
बिोम्जिको प्रष्ट्रक्रया पूरा गिा सं भर् िभएिा आयोगले आिार र कारण खुलाई निर्ााचि आयोग ऐि,
२०७३ को दफा ३८ बिोम्जि खररद गिा सक्िेछ ।
३६. अन्य निर्ााचि सािग्री : (१) आयोगले निर्ााचि सञ्चालिका लानग आर्श्यक पिे

डेस्कटप कभप्युटर,

ल्यापटप, ष्ट्रर्नभन्न ष्ट्रकनसिका टोिरहरू, फ्याक्स िेम्शि, इन्भटार, इन्भटारको व्याट्री, प्याष्ट्रकङ्ग सािग्री,
फोटोकपी पेपर, ष्ट्रप्रन्टर, राउटर, यु.एस.ष्ट्रर् डं गोल नडभाइस (इन्टरिेटको लानग), पेिड्राइभ, हाडानडस्क
र कायाालय सञ्चालिको लानग आर्श्यक पिे स्टे शिरी सािग्री लगायत निर्ााचि सञ्चालि गिा
आर्श्यक हुिे सािग्री खररद गिा सक्िेछ ।

(2) उपदफा (१) बिोम्जि सािग्री खररद गिा सार्ाजनिक खररद ऐि, २०६३ तथा

सार्ाजनिक खररद नियिार्ली, २०६४ बिोम्जिको प्रष्ट्रक्रया पूरा गिा सं भर् िभएिा आयोगले आिार र
कारण खुलाई निर्ााचि आयोग ऐि, २०७३ को दफा ३८ बिोम्जि खररद गिा सक्िेछ ।
३७. सुरिा सभबन्िी व्यर्स्था M (१) आयोगको िुल गेट लगायत आयोग पररसरिा सुरिा व्यर्स्थाका
लानग खष्ट्रटिे िेपाल प्रहरी दश जिा सभि र सशस्त्र प्रहरी बल, िेपालका दश जिा सभि

9

सुरिाकिीलाई निर्ााचिको निनत तोष्ट्रकएको ददिदे म्ख ितगणिा सभपन्न भएको निनतले पैंतीस
ददिसभिका लानग िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि निदे म्शका, २०७५ बिोम्जि खाजा
तथा खािा खचा उपलब्ि गराइिेछ ।
(२) निर्ााचि अर्नििा निर्ााचि कायाालयको सुरिाको लानग िेपाल प्रहरीका पाँच जिासभि
पररचानलत सुरिाकिीलाई िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि निदे म्शका, २०७५ बिोम्जि
खाजा तथा खािा खचाको रकि उपलब्ि गराइिेछ ।
(३) ितदाता पररचयपर र ितपर छपाइस्थलिा खष्ट्रटिे र्ा ितपर ढु र्ािीको सुरिाथा
खष्ट्रटिे सुरिाकिी िध्ये आयोगले तोकेको सं तयाका सुरिाकिीलाई त्यसरी खष्ट्रटएको अर्निका लानग
िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि निदे म्शका, २०७५ बिोम्जि खाजा तथा खािा खचाको
रकि उपलब्ि गराइिेछ ।
(4) उपदफा (१) र (२) िा उल्लेख भए भन्दा बढी सं तयािा सुरिाकिी पररचालि
भएको अर्स्थािा सोही उपदफाहरुिा उल्लेख भए बिोम्जिको खाजा तथा खािा खचा र्ापतको रकि
दािासाहीले उपलब्ि गराइिेछ ।
३८. ढु र्ािी सभबन्िी व्यर्स्था : आयोगले निर्ााचि सञ्चालिका लानग आर्श्यक पिे ितपर निर्ााचि
अनिकृतको कायाालय र निर्ााचि सािग्री निर्ााचि कायाालयसभि ढु र्ािी गदाा लागेको नबल अिुसारको
ु ािी गिेछ ।
रकि भक्त
३९. आनथाक व्यर्स्थापि सनिनत : (१) यस कायाष्ट्रर्नि बिोम्जिको आनथाक व्यर्स्थापि, रकि बाँडफाँट र
निकासा गिा आयोगिा दे हाय बिोम्जिको आनथाक व्यर्स्थापि सनिनत रहिेछ :(क) सम्चर्, आयोग

-सं योजक

(ख) सहसम्चर्, प्रशासि िहाशाखा

-सदस्य

(ग) उपसम्चर्, प्रशासि शाखा

- सदस्य

(घ) उपसम्चर्, योजिा, अिुगिि तथा र्ैदेम्शक सभबन्ि शाखा

- सदस्य

(च) लेखा अनिकृत, आयोग

-सदस्य-सम्चर्

(ङ) उपसम्चर्, आनथाक प्रशासि शाखा

-सदस्य

(२) उपदफा (१) बिोम्जिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिुसार सनिनतको सं योजकको
अध्यितािा निजले तोकेको निनत, सिय र स्थाििा बस्िेछ।

४०. निर्ााचि व्यर्स्थापि सनिनत : (१) निर्ााचि व्यर्स्थापि कायाको सिन्र्य गिा दे हाय बिोम्जिको
निर्ााचि व्यर्स्थापि सनिनत रहिेछ :(क) निर्ााचि अनिकृत

-सं योजक
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(ख) निर्ााचि अनिकृतको कायाालय स्थापिा हिे
म्जल्लाको प्रिुख म्जल्ला अनिकारी

-सदस्य

(ग) म्जल्ला सिन्र्य अनिकारी

-सदस्य

(घ) म्जल्लाम्स्थत सुरिा निकायका प्रिुख

-सदस्य

(ङ) कोष तथा लेखा नियन्रक कायाालयका प्रिुख

-सदस्य

(च) निर्ााचि अनिकारी

-सदस्य-सम्चर्

(२) उपदफा (१) बिोम्जिको सनिनतिा आर्श्यकता अिुसार राजिीनतक दलका प्रनतनिनि,
सञ्चारकिी तथा अन्य व्यम्क्त तथा पदानिकारीलाई आिन्रण गिा सष्ट्रकिेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोम्जिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिुसार बस्ि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोम्जिको सनिनतको बैठक आर्श्यकता अिुसार सनिनतको सं योजकले
तोकेको निनत, सिय र स्थाििा बस्िेछ ।
(५) उपदफा (१) बिोम्जिको सनिनतको सं योजक, सदस्य एर्ं तीि जिासभि आिम्न्रत
सदस्यले निर्ााचि अनिकृतको कायाालयबाट िेपाल सरकार, अथा िन्रालय, काया सञ्चालि निदे म्शका,
२०७५ बिोम्जि बैठक भत्ता तीि पटक सभिको िार पाउिेछि् ।
४१. अन्य सनिनत गठि सभबन्िी व्यर्स्था M (१) आयोग र्ा सम्चर्ालयले निर्ााचि सं चालि तथा
व्यर्स्थापिका लानग आर्श्यकता अिुसार अन्य सनिनत, उपसनिनत र्ा कायादल गठि गिा सक्िेछ ।
(2) उपदफा (१) बिोम्जि गठि भएका सनिनत, उपसनिनत र्ा कायादलका सदस्यलाई
कायाालय सिय अम्घ र्ा पनछ बैठक बस्दा िेपाल सरकार, अथा िन्रालयले स्र्ीकृत गरे को काया
सञ्चालि निदे म्शका, २०७५ बिोम्जिको बैठक भत्ता उपलब्ि गराइिेछ।
(३) उपदफा (२) बिोम्जिको बैठक भत्ता उपलब्ि गराउँदा एकजिा किाचारीलाई एक
ददििा एक पटक भन्दा बढीको बैठक भत्ता उपलब्ि गराइिे छै ि ।
४२. खचा शीषाकिा हे रफेर र्ा थपघट : आयोगले स्र्ीकृत बजेटको सीिानभर रही यस कायाष्ट्रर्नििा उल्लेख
भएका खचा शीषाकिा बाँडफाँट गररएको रकि आर्श्यकता र औम्चत्यको आिारिा हेरफेर, थपघट र्ा
रकिान्तर गिा सक्िेछ ।
४३. थप बजेट िाग गिे : आयोगलाई निर्ााचिका लानग ष्ट्रर्नियोजि भएको रकि निर्ााचि सं चालिको
क्रििा िपुग भएिा आर्श्यक पिे थप रकि िेपाल सरकार, अथा िन्रालयसँग िाग गिा सक्िेछ।

४४. खारे जी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक तथा जिशम्क्त) निदे म्शका, २०७४
खारे ज गररएको छ।
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(2) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि (आनथाक तथा जिशम्क्त) निदे म्शका, २०७४ बिोम्जि भए
गरे का काि कारर्ाहीहरु यसै निदे म्शका बिोम्जि भए गरे को िानििेछ।
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अिुसूची-1

(दफा 8 को उपदफा (1) सँग सभबम्न्ित)
निर्ााचि अनिकृतको कायाालयिा रहिे किाचारीको ष्ट्रर्र्रण
क्र.सं

ष्ट्रर्र्रण

सं तया

1.

निर्ााचि अनिकृत

एक

2.

सहायक निर्ााचि अनिकृत

एक

कैष्ट्रफयत

(रा.प. तृतीय श्रे णी)
3.

लेखा अनिकृत र्ा लेखापाल

एक

र्ा सहलेखापाल
4.

सहायक किाचारी (रा.प.अिं)

एक

5.

कभप्युटर अपरे टर

एक

6.

सर्ारी चालक

एक

7.

सहयोगी किाचारी

दुई

8.

सुरिा गाडा (ष्ट्रप. एस. ओ.)

एक

रष्टव्य- क्र.सं . २, ३, ४ र ५ िा उम्ल्लम्खत किाचारी निर्ााचि कायाालयिा कायारत किाचारीलाई
नियुम्क्त गिुा पिेछ।
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अिुसूची-2
(दफा १३ र दफा १९ सँग सभबम्न्ित)
निर्ााचि अनिकृतको कायाालय सञ्चालि तथा व्यर्स्थापि खचा
क्र.सं

ष्ट्रर्र्रण

रकि

1. कायाालय सं चालि

रु. २०,०००।-

2. पािी तथा ष्ट्रर्जुली

रु. ७,०००।-

3. सं चार िहशूल

रु. 5,00०।-

4. सं चालि तथा ििात सं भार

रु. १५,000।-

5. इन्िि तथा अन्य इन्िि

रु. 2०,000।-

6. ितगणिा व्यर्स्थापि खचा

रु. 2०,०००।-

7. ितगणिा खाजा र म्चयापाि

रु. 5,000।- प्रनत नसफ्ट

8. ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि

रु. 12,०००।-
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अिुसूची-३
(दफा १४ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित)
ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीको ष्ट्रर्र्रण
क्र.सं

ष्ट्रर्र्रण

सं तया

1.

ितदाि अनिकृत (रा. प. दितीय श्रे णी)

एक

2.

सहायक ितदाि अनिकृत (रा. प. तृतीय श्रे णी)

एक

3.

सहायक किाचारी (िष्ट्रहला, दनलत, अपांगता
भएका व्यम्क्त र्ा अल्पसं तयक सिुदाय र

पाँच

अन्य पदको लानग ितदाता िािार्ली रुजु
तथा ितपर ददि एक/एक जिा र िङिा
िसी लगाउि कभतीिा एकजिा िष्ट्रहलासष्ट्रहत
बढीिा पाँचजिा)
4.

सहयोगी किाचारी

दुई
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कैष्ट्रफयत

अिुसूची-४
(दफा १४ को उपदफा (२) र दफा १५ सँग सभबम्न्ित)
ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीको दै निक भत्ता, ितदाि अनिकृतको थप सुष्ट्रर्िा,
ितदाि केन्र नििााण लगायत खचा
क्र.सं
1.

ष्ट्रर्र्रण

दर

कैष्ट्रफयत

ितदाि अनिकृत

रु.2,500।-

प्रनतददि

ितदाि अनिकृतको थप सुष्ट्रर्िा

रु.2,000।-

एकिुष्ट (सािग्री ढु र्ािी,
िोर्ाइल तथा अन्य)

2.

सहायक ितदाि अनिकृत

रु.2,000।-

प्रनतददि

3.

सहायक किाचारी

रु.1,600।-

प्रनतददि

4.

सहयोगी किाचारी

रु.1,200।-

प्रनतददि

५.

ितदाि केन्र नििााण

रु. ५,०००।-

६.

पािी लगायत अन्य खचा

रु. 1,500।-
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एकिुष्ट

अिुसूची-५

(दफा १६ सँग सभबम्न्ित)
निर्ााचि आयोग
नियुम्क्तपरको च.िं. ... ...
१.

ितदाि केन्र सभबन्िी खचा बुझाएको भपााई

निनतः- ... ... ........

खष्ट्रटएको ितदाि केन्रः ... ... ...

२.

ितदाि केन्रको क्रि सं तयाः ... ...

३.

सदरिुकािबाट ितदाि केन्रको दूरी (ष्ट्रक.नि.िा) ... ... ...

४.

सर्ारी सािि िचल्िे स्थािबाट ितदाि केन्रसभि र ितदाि केन्रबाट सभबम्न्ित निर्ााचि
अनिकृतको कायाालयसभि आउँदा लाग्िे ददि (प्रनतददि १५ ष्ट्रक.नि.को दरले) ... ... ...

५.

ितपेष्ट्रटका ढु र्ािी गिा लाग्िे जभिा ददि (आतेजाते सिेत) ... ... ...

६.

ितदाि अनिकृतको िाि, थरः

७.

कायाालयः

८.

ितदाि केन्रको खचाः
नस.िं.
१.

ष्ट्रर्र्रण
ितदाि

अनिकृतको

दर

ददि

सं तया

जभिा

थप

सुष्ट्रर्िा
२.

ितदाि केन्र नििााण खचा

३.

पािी लगायत अन्य खचा

जभिा रकि (अंक र अिरिा)
िानथ उल्लेख भए बिोम्जि रकि बुझी नलिे किाचारीको िािः

सही र निनतः

रकि ददिे किाचारीको
िािः

सही र निनतः

प्रिाम्णत गिे अनिकृतको
िािः

सही र निनतः
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कैष्ट्रफयत

अिुसूची-६
(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्ित)
ितगणिा टोलीिा खष्ट्रटिे किाचारीहरूको ष्ट्रर्र्रण
क्र.सं .

ष्ट्रर्र्रण

सं तया

1.

प्रिुख ितगणिा अनिकारी (निर्ााचि अनिकृत)

एक

2.

सहायक ितगणिा अनिकारी (अनिकृतस्तर)

एक

३.

गणक
(क) कभप्युटर अपरे टर -एक

तीि

(ख) सहायक किाचारी -दुइ
४.

सहयोगी किाचारी

एक

५.

सुरिा गाडा (ष्ट्रप. एस. ओ.)

एक
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कैष्ट्रफयत

अिुसूची-७
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्ित)
ितगणिािा खष्ट्रटिे किाचारीहरूको सुष्ट्रर्िा
क्र.सं .
1.

ष्ट्रर्र्रण

दर

प्रिुख ितगणिा अनिकारी (निर्ााचि अनिकृत)

रु. 2,500।-

प्रिुख ितगणिा अनिकारीको थप सुष्ट्रर्िा (थप

रु. 500।-

कैष्ट्रफयत

नसफ्ट सिन्र्य भत्ता)
2.

सहायक ितगणिा अनिकारी

रु. 2,000।-

३.

सहायक किाचारी/कभप्यूटर अपरे टर

रु. 1,600।-

४.

कायाालय सहयोगी

रु. 1,200।-

५.

सुरिा गाडा (ष्ट्रप. एस. ओ.)

रु. 500।-
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प्रनत नसफ्ट

अिुसूची-८
(दफा २१ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्ित)
निर्ााचि आयोग

र्गीकरण बिोम्जिको खचाको फाँटर्ारी
नस.िं.

खचा र्गीकरणको ष्ट्रक्रयाकलाप

यस

िष्ट्रहिाको
खचा

१.

निर्ााचि भत्ता

२.

स्थािीय भत्ता

३.

भ्रिण खचा

४.

पािी तथा ष्ट्रर्जुली

५.

सं चार खचा

६.

कायाालय सभबन्िी खचा

७.

घर भाडा

८.

ििात तथा सं भार

९.

इन्िि तथा अन्य इन्िि

१०.

ितदािस्थल निरीिण खचा

११.

ष्ट्रर्ष्ट्रर्ि खचा

१२.

ितदाि केन्रिा खष्ट्रटिे किाचारीको

१३.

ितदाि अनिकृतको थप सुष्ट्रर्िा

१४.

ितदाि केन्र नििााण खचा

१५.

ढु र्ािी खचा

१६.

ितगणिा जिशम्क्तको खचा

१७.

ितगणिा व्यर्स्थापि खचा

१८.

निर्ााचि व्यर्स्थापि सनिनतको खचा

ष्ट्रर्नियोम्जत
रकि

यस िष्ट्रहिा
सभिको
खचा

बाँकी

रकि

सुष्ट्रर्िा

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

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

पेश गिे

सदर गिे
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कैष्ट्रफयत

अिुसूची-९
(दफा ३५ को उपदफा (2) सँग सभबम्न्ित
ितदाि सािग्री
1

ितपर

29.

बाष्ट्रहर लेम्खएको काडा

2

ितपेष्ट्रटका

30.

पुरुष लेम्खएको काडा

3

सुरिण सील (ितदाि केन्रिा

31.

िष्ट्रहला लेम्खएको काडा

पठाउिे प्रयोजि)
4

सुरिण सील (तालीि प्रयोजि)

32.

हातहनतयार निषेि लेम्खएको काडा

5

िउड्िे िसी भएको िाकार पेि

33.

िुम्रपाि निषेि लेम्खएको काडा

6

स्र्म्स्तक छाप (रबर)

34.

ितदाता क्रि सं तया....दे म्ख.....सभि
लेम्खएको काडा

7

ितपेष्ट्रटका स्टीकर

35.

ितदाि केन्र लेम्खएको काडा

8

स्र्म्स्तक छाप (ष्ट्रपत्तल)

36.

प्लाष्ट्रष्टक थैलो

9

स्टाभप प्याड िसी

37.

प्लाष्ट्रष्टक बोरा

38.

निर्ााचि

10 छे काबारा

सभबन्िी ऐि, नियि,

निदे म्शका, कायाष्ट्रर्नि
11 रबर भयाट

39.

निर्ााचि

12 लाहा

40.

प्लाष्ट्रष्टक सुतली

13 िाकार पेि

41.

प्याष्ट्रकङ्ग टे प

14 स्टयाभप प्याड

42.

िेपाली कागजको खाि

15 पुसष्ट्रपि (प्याकेट)

43.

निष्ट्रर्दा ितपर राख्ने िेपाली खाि

16 म्क्लप ष्ट्रपि

44.

सेतो कागज

17 स्केल

45.

रे कडा फाइल (ष्ट्रफत्ता सष्ट्रहत)

18 स्टापलर िेम्शि

46.

िागो

19 स्टापलर ष्ट्रपि (बट्टा)

47.

नसयो
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आचारसं ष्ट्रहता

A

4 साइज

20 कैंची

48.

खाम्प्सयो (बोरा नसलाउि निल्िे)

21 ग्लुम्स्टक

49.

फलाष्ट्रटि कपडा

22 सोसर
23 पम्न्चङ िेम्शि

50.

सलाई
कोरा कपडा थैला (निर्ााचि

51.

अनिकृतको कायाालयबाट ितदाि
केन्रसभि ितपर लैजाि र ितदाि
केन्रिा बाँकी रहे का सािािहरू
ष्ट्रफताा ल्याउि)
24 किाचारी पररचयपर (काडा

52.

कोरा कपडा (दुइ निटरको टु क्रा)

होल्डर र डोरी सष्ट्रहत)
25 स्र्यं सेर्क पररचयपर (काडा

53.

जेलपेि (कालो)

54.

जेलपेि (रातो)

55.

िैिर्त्ती प्याकेट

होल्डर र डोरी सष्ट्रहत)
26 ितदाि प्रनतनिनि पररचयपर
(काडा होल्डर र डोरी सष्ट्रहत)
27 ितगणिा किाचारी पररचयपर
(काडा होल्डर र डोरी सष्ट्रहत)
28 नभर लेम्खएको काडा
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