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प्रतिवेदन साराकं 
 

नेपालको संर्वधानले तनवािचन आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेक 
सभाका सदस्य, स्थानीय िहका सदस्यको तनवािचनको सञ्चालन, रेखदेख, तनदेकन र तनयतरण 
गने, तनवािचन प्रयोजनको लातग मिदािा नामावली ियार गने एवम ्रार्ष्ट्रय महत्वको र्वषयमा 
जनमि संग्रह गराउने समेि न्जम्मेवारी िोकेको छ। संवैधातनक तनकायले आफूले सम्पादन 
गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समि पेक गनुिपने संवैधातनक व्यवस्था 
अनरुूप आतथिक वषि २०७५/०७६ मा आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाही सर्हिको 
वार्षिक प्रतिवेदन ियार गररएको छ । 

तनवािचन आयोगमा एकजना प्रमखु तनवािचन आयकु्त र अतय चार जना तनवािचन आयकु्त रहन े
व्यवस्था छ । आयोगबाट सम्पादन गनुिपने कायिको लातग केतद्रमा तनजामिी सेवाका 
राजपरार्िि र्वन्कष्ट शे्रणीका सन्चवको नेितृ्वमा एक सन्चवालय र प्रत्येक न्जल्लामा 
राजपरार्िि ििृीय शे्रणीका अतधकृिको नेितृ्वमा ७७ वटा न्जल्ला तनवािचन कायािलय रहेका 
छन ्। आयोगको सन्चवालयमा १११ र न्जल्लास्िरका कायािलयमा ५६० गरी कूल ६७१ 
कमिचारी दरवतदी रहेको छ । 

आयोगले संर्वधान, तनवािचन सम्बतधी संघीय कानून र कानून बमोन्जम िजुिमा गररने र्वतभन्न 
नीति, तनदेन्कका, कायिर्वतधको अधीनमा रही कायि सम्पादन गदै आएको छ । आयोगले 
गनुिपने तनयतमि काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी ढिले सम्पादन गनि र्वगि वषिदेन्ख नै 
रणनीतिक योजना र अतय नीति िथा कायििम िजुिमा गरी योजना र नीतिले प्राथतमकीकरण 
गरेका र्ियाकलापलाई वार्षिक योजनामा समावेक गरेर कायाितवयन गदै आएको छ । यस 
सतदभिमा प्रतिवेदन वषिमा दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) 
को अवतध २०७६ असार मसातिमा समाप्त भएको छ । 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) को िजुिमा एवम ् र्व.सं. 
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको तनवािचनको समीिा गने तसलतसलामा सम्माननीय 
राष्ट्रपतिज्यूको समपुन्स्थतिमा सम्माननीय प्रधानमतरी, सम्माननीय रार्ष्ट्रयसभा अध्यि, 
पूविप्रधानमतरीहरू, राजनीतिक दलका प्रमखु िथा प्रतितनतधहरू, र्वतभन्न सरकारी तनकायको 
प्रमखु एवम ् प्रतितनतधहरूको सहभातगिामा र्व.सं. २०७६ साल असार ९ गिे राष्ट्रपति 
कायािलयमा आयोगले उच्चस्िरीय अतिरर्िया कायििमको आयोजना गरेको तथयो । दोस्रो 
पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको समीिा, अतिरर्िया, गोष्ठी िथा बैठकबाट प्राप्त पषृ्ठपोषण, 
सझुाव एवम ् मागिदकिनका आधारमा िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७-
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२०८०/०८१) को िजुिमा गररएको छ । आयोगबाट लैर्िक िथा समावेकीकरण नीति, 
रणनीति, तनवािचन न्किा िथा िातलम नीति अनरुूपका र्ियाकलापहरू तनरतिर रूपमा 
कायाितवयनमा ल्याइएको छ । र्वद्यालय र र्वश्वर्वद्यालयमा अध्ययनरि र्वद्याथीलाई लन्िि 
गरी आयोग िथा न्जल्ला तनवािचन कायािलय कास्की र कैलालीमा रहेका तनवािचन न्किा िथा 
सूचना केतद्र माफि ि तनवािचन न्किा कायििम सञ्चालन हुाँदै आएको छ । आयोगले आफ्नो 
समग्र कायिसम्पादनको तसलतसलामा नवप्रवििन र नवीन प्रर्वतधको प्रयोगलाई अवलम्वन गदै 
आएको छ । मिदािा नामावली दिाि र प्रकोधन लगायिका कायिमा प्रर्वतधको प्रयोग गरी 
कायिसम्पादनलाई तछटो छररिो र प्रभावकारी बनाइएको छ ।   

प्रतिवेदन वषिमा न्जल्ला तनवािचन कायािलय, न्जल्ला प्रकासन कायािलय िथा इलाका प्रकासन 
कायािलयबाट मिदािा नामावलीमा नाम समावेकका लातग र्ववरण दिाि भएका व्यन्क्त 
5,10,810 जना रहेका छन ्।यसै गरी र्वतभन्न न्जल्लामा न्जल्ला प्रकासन कायािलयबाट 
सञ्चातलि घमु्िी न्कर्वर माफि ि मिदािा नामावलीमा नाम समावेकका लातग दिाि भएका व्यन्क्त 
66,127 जना समेि गरी दिाि भएका व्यन्क्त 5,76,937 जना रहेका छन ्। आयोगबाट 
स्वीकृि कूल मिदािा १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना रहेका   छन ् । 
प्रतिवेदन वषिमा पााँचवटा राजनीतिक दल दिाि भई आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलको 
कुल संख्या १२४ रहेको छ । 

प्रतिवेदन वषिमा आयोगलाई जम्मा रू. ४६ करोड १४ लाख ९१ हजार तनकासा भएकोमा रू 
३६ करोड ३९ लाख ०६ हजार खचि भएको छ । महालेखापरीिकको ५५ औ ंबार्षिक 
प्रतिवेदन २०७४ अनसुार यस आयोग, न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू, मखु्य तनवािचन अतधकृि 
िथा तनवािचन अतधकृिको कायािलयहरूको आतथिक वषि २०७५/०७६ मा फर्छ्यौट गनुि पने 
दार्यत्व सजृना भएको बेरूज ु रू. ५,०९,५९० हजार रहेकोमा यस अवतधमा रू. 
२,२९,२४६ हजार फर्छ्यौट भइ बेरूज ुफर्छ्यौट प्रगति ४४.९९ प्रतिकि पगेुको छ । 

आयोगबाट सम्पाददि र्वतभन्न र्ियाकलापमा र्वकास साझेदार संस्थाहरूको र्वत्तीय िथा 
प्रार्वतधक सहयोग प्राप्त हुाँदै आएको छ । यी संस्थाबाट मूलि: आयोगको संस्थागि िमिा 
र्वकास िथा तनवािचन सम्बतधी िातलम सञ्चालनमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।
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पररच्छेद १ 
तनवािचन आयोग : संन्िप्त पररचय 

१. पषृ्ठभतूम  

नेपालमा पर्हलो पटक नेपाल अतिररम कासन र्वधान, २००७ ले तनवािचन आयोगको व्यवस्था 
गरेको हो । त्यसपतछ जारी भएका नेपाल अतधराज्यको संर्वधान, २०१५ र नेपालको संर्वधान, 
२०१९ मा तनवािचन आयोग सम्बतधी व्यवस्थालाई सम्बोधन हनु सकेन । नेपालको संर्वधान, 
२०१९ को पर्हलो संकोधन २०२३ बाट नेपालमा तनवािचन सम्बतधी कायि गनि तनवािचन 
आयोगको संवैधातनक व्यवस्था भयो । बहदुलीय व्यवस्थाको पनुस्थािपना पश्चाि जारी भएको 
नेपाल अतधराज्यको संर्वधान, २०४७, र्व.सं. २०६२-०६३ को जनआतदोलन पश्चाि जारी 
भएको नेपालको अतिररम संर्वधान, २०६३ ले पतन तनवािचन आयोगको संवैधातनक व्यवस्थालाई 
तनरतिरिा ददयो । जनतनवािन्चि संर्वधान सभाबाट र्व.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको 
संर्वधानले तनवािचन आयोगलाई संवैधातनक तनकायको रूपमा तनरतिरिा ददनकुो साथै यसको 
न्जम्मेवारी र अतधकारलाई थप फरार्कलो बनाएको छ । 

२. संवैधातनक व्यवस्था  

नेपालको संर्वधानको भाग २४ को धारा २४५ देन्ख २४७ सम्म तनवािचन आयोगको गठन, 
काम, कििव्य र अतधकार सम्बतधी व्यवस्था रहेको छ ।संर्वधानको धारा २४५ ले तनवािचन 
आयोगको गठन सम्बतधमा देहाय बमोन्जमको व्यवस्था गरेको छ :- 

(१) नेपालमा एक तनवािचन आयोग रहनेछ जसमा प्रमखु आयकु्त र अतय चार जना 
आयकु्त रहनेछन ्। प्रमखु तनवािचन आयकु्तले तनवािचन आयोगको अध्यि भई 
काम गनेछ । 

(२) राष्ट्रपतिले संवैधातनक पररषदको तसफाररसमा प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्तको 
तनयनु्क्त गनेछ । 

(३)  प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन आयकु्तको पदावतध तनयनु्क्त भएको तमतिले छ 
वषिको हनुेछ । िर देहायको कुनै अवस्थामा प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन 
आयकु्तको पद ररक्त हनुेछ :- 
(क) तनजले राष्ट्रपति समि तलन्खि राजीनामा ददएमा, 
(ख) तनजको उमेर पैंसठ्ठी वषि पूरा भएमा, 
(ग) तनजको र्वरूद्ध धारा १०१ बमोन्जम महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भएमा, 
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(घ) कारीररक वा मानतसक अस्वस्थिाको कारण सेवामा रही कायि सम्पादन 
गनि असमथि रहेको भनी संवैधातनक पररषदको तसफाररसमा राष्ट्रपतिले 
पदमकु्त गरेमा, 

(ङ) तनजको मतृ्य ुभएमा । 
(४)  उपधारा (२) बमोन्जम तनयकु्त प्रमखु तनवािचन आयकु्त िथा आयकु्तको पनु: तनयनु्क्त 

हनु सक्नेछैन । 
िर आयकु्तलाईि प्रमखु तनवािचन आयकु्तको पदमा तनयनु्क्त गनि सर्कनेछ र 

त्यस्िो आयकु्त प्रमखु तनवािचन आयकु्तको पदमा तनयनु्क्त भएमा तनजको पदावतध 
गणना गदाि आयकु्त भएको अवतधलाई समेि जोडी गणना गररनेछ । 

(५)  देहायको योग्यिा भएको व्यन्क्त प्रमखु तनवािचन आयकु्त वा तनवािचन आयकु्त पदमा 
तनयनु्क्तका लातग योग्य हनुेछ :- 

(क)  मातयिा प्राप्त र्वश्वर्वद्यालयबाट स्नािक उपातध प्राप्त गरेको, 
(ख) तनयनु्क्त हुाँदाका बखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 
(ग)  पैंिातलस वषि उमेर पूरा भएको, र 

(घ)  उच्च नैतिक चररर भएको । 
(६)  प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्तको पाररश्रतमक र सेवाका किि सङ् घीय कानून 

बमोन्जम हनुेछन ् । प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्त आफ्नो पदमा बहाल 
रहेसम्म तनजहरूलाई मकाि पने गरी पाररश्रतमक र सेवाका किि पररवििन गररन े
छैन। 

िर चरम आतथिक र्वशृ्रङ्खलिाका कारण सिटकाल घोषणा भएको 
अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हनुेछैन । 

(७) तनवािचन आयोगको प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्त भइसकेको व्यन्क्त अतय 
सरकारी सेवामा तनयनु्क्तका लातग ग्राह्य हनु ेछैन । 

िर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै र्वषयको अनसुतधान, जााँचबझु वा 
छानतबन गने वा कुनै र्वषयको अध्ययन वा अतवेषण गरी राय, मतिव्य वा 
तसफाररस पेक गने कुनै पदमा तनयकु्त भई काम गनि यस उपधारामा लेन्खएको 
कुनै कुराले बाधा परु् याएको मातनने छैन । 

 

संर्वधानको धारा २४६ ले तनवािचन आयोगको काम, कििव्य र अतधकार सम्बतधमा देहाय 
बमोन्जमको व्यवस्था गरेको छः-   
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(१)  तनवािचन आयोगले यस संर्वधान र सङ् घीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति, सङ् घीय संसदका सदस्य, प्रदेक सभाका सदस्य, स्थानीय िहका 
सदस्यको तनवािचनको सञ्चालन, रेखदेख, तनदेकन र तनयतरण गनेछ । तनवािचनको 
प्रयोजनका लातग मिदािाको नामावली ियार गने कायि तनवािचन आयोगले गनेछ। 

(२) तनवािचन आयोगले यस संर्वधान र सङ् घीय कानून बमोन्जम रार्ष्ट्रय महत्वको 
र्वषयमा जनमि सङ्ग्रह गराउनेछ । 

(३)  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ् घीय संसदका सदस्य, प्रदेक सभा सदस्य वा स्थानीय 
िहका सदस्यका लातग उम्मेदवारीको मनोनयन दिाि भइसकेको िर तनवािचन 
पररणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यिा सम्बतधमा कुनै 
प्रश्न उठेमा त्यसको तनणिय तनवािचन आयोगले गनेछ । 

(४)  तनवािचन आयोगले आफ्नो काम, कििव्य र अतधकारमध्ये कुनै काम, कििव्य र 
अतधकार प्रमखु तनवािचन आयकु्त, कुनै तनवािचन आयकु्त वा सरकारी कमिचारीलाई 
िोर्कएको कििको अधीनमा रही प्रयोग िथा पालन गने गरी प्रत्यायोजन गनि 
सक्नेछ। 

(५) तनवािचन आयोगको अतय काम, कििव्य र अतधकार िथा कायिर्वतध सङ् घीय कानून 
बमोन्जम हनुेछ । 

 

संर्वधानको धारा २४७ ले तनवािचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गनुिपने व्यवस्था गरेको 
छ।यस संर्वधान बमोन्जम तनवािचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गनि आवश्यक पने कमिचारी र 
अतय सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेक सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध  
गराउने समेिका व्यवस्था गरेको छ । 
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३. तनवािचन सम्बतधी कानूनी व्यवस्था  

तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतधी र्वतभन्न ऐन १० वटा,  तनयमावली ८ वटा, तनवािचन आचार 
संर्हिा एवम ्तबतभन्न तनदेन्कका कायाितवयनमा रहेका छन ्। तनवािचन सम्बतधी ऐन, तनयमावली, 
आचार संर्हिा एवम ्र्वतभन्न तनदेन्कका अनसूुची-१ मा समावेस गररएको छ ।  
 
४. कायिसम्पादन सम्बतधी व्यवस्था  

नेपालको संर्वधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ् घीय संसदका सदस्य, प्रदेक सभाका सदस्य र स्थानीय 
िहका सदस्यको तनवािचन लगायि रार्ष्ट्रय महत्वको र्वषयमा जनमि सङ्ग्रह गराउने समेिका 
न्जम्मेवारी तनवािचन आयोगमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तनवािचन व्यवस्थापनसाँग सम्बन्तधि 
र्वषयमा नीति तनमािण गने एवम ्कायिसम्पादनमा मागिदकिन गने जस्िा नीतिगि कायि आयोगबाट र 
आयोगबाट भएका तनणियहरूको कायाितवयन सन्चवालयबाट हनुे व्यवस्था रहेको छ । आयोग र 
सन्चवालयबाट सम्पादन हनुे कायिलाई प्रभावकारी ढिले सम्पादन गनि तनवािचन आयकु्तहरूको 
समेि कायि र्वभाजन र िेरगि न्जम्मेवारी वााँडफााँड गररएको छ । आयोगका प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त िथा आयकु्तहरूको कायि र्वभाजन र िरेगि न्जम्मेवारी र्वभाजन गररएको छ । जस 
अनसुार आयोगको तमति २०७३/११/५ को तनणियानसुार प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोधी प्रसाद 
यादवको न्जम्मेवारी अतिगिि प्रकासन िथा जनकन्क्त,  वैदेन्कक सम्बतध, जनसम्पकि , समतवय र 
अनगुमन िथा तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतधी र्वषय, तनवािचन आयकु्त इला कमािको न्जम्मेवारी 
अतिगिि मिदािा नामावली,  मिदािा पररचयपर, तनवािचन एवम ्मिदािा न्किा र िातलम िथा 
प्रन्किण सम्बतधी र्वषय, तनवािचन आयकु्त नरेतद्र दाहालको न्जम्मेवारी अतिगिि मिपर 
व्यवस्थापन,  प्रसे िथा सञ चार व्यवस्थापन,  तनवािचन कायििम,  योजना, अध्ययन, अनसुतधान र 
समावेकीकरण र  तनवािचन पयिवेिण सम्बतधी र्वषय, तनवािचन आयकु्त इश्वरी प्रसाद पौड्यालको 
न्जम्मेवारी अतिगिि तनवािचन कानून, तनयमावली, तनदेन्कका, कायिर्वधी, राजनीतिक दल व्यवस्थापन 
र प्रर्वतध सम्बतधी र्वषय र तनवािचन आयकु्त सतुधरकुमार काहको न्जम्मेवारी अतिगिि तनवािचन 
आचारसंर्हिा,  तनवािचन र्ववाद तनरूपण, सरुिा व्यवस्थापन र आतथिक व्यवस्थापन सम्बतधी र्वषय 
िोर्कएको तथयो । 

प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोधी प्रसाद यादवको तमति २०७५/12/10 बाट र तनवािचन 
आयकु्त इला कमािको तमति २०७५/12/10 बाट पदावतध र  तनवािचन आयकु्त सतुधरकुमार 
काहको तमति २०७५/12/२९ बाट उमेर हदका कारण अवकास भएको तथयो । प्रमखु 
तनवािचन आयकु्त ददनके कुमार थपतलयाको तमति २०७६/१/६ मा तनयनु्क्त भई २०७६/१/८ 
मा आयोगमा पद वहाली भए पश्चाि प्रमखु तनवािचन आयकु्त िथा तनवािचन आयकु्तहरूको कायि 
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र्वभाजन गररएको तथयो । जस अनसुार आयोगको तमति २०७६/१/२२ को तनणियानसुार प्रमखु 
तनवािचन आयकु्त ददनेक कुमार थपतलयाको न्जम्मेवारी अतिगिि प्रकासन िथा जनकन्क्त, वैदेन्कक 
सम्बतध, जनसम्पकि  समतवय र अनगुमन िथा तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतधी र्वषय,  तनवािचन 
आयकु्त नरेतद्र दाहालको न्जम्मेवारी अतिगिि मिदािा नामावली, मिदािा पररचयपर, तनवािचन 
िथा मिदािा न्किा, िातलम िथा प्रन्किण, मिपर व्यवस्थापन, प्रसे िथा सञ्चार व्यवस्थापन, 
तनवािचन कायििम, योजना, अध्ययन, अनसुतधान र समावेकीकरण िथा तनवािचन पयिवेिण 
सम्बतधी र्वषय र तनवािचन आयकु्त इश्वरी प्रसाद पौड्यालको न्जम्मेवारी अतिगिि तनवािचन कानून, 
तनयमावली, तनदेन्कका, कायिर्वतध, राजनीतिक दल व्यवस्थापन, प्रर्वतध, तनवािचन आचारसंर्हिा, 
तनवािचन र्ववाद तनरूपण, सरुिा व्यवस्थापन र आतथिक व्यवस्थापन सम्बतधी र्वषय िोर्कएको छ 
।आयोगबाट उल्लेन्खि कायि र्वभाजन वा न्जम्मेवारी बााँडफााँट गदाि तनवििमान प्रमखु तनवािचन 
आयकु्तको न्जम्मेवारी अतिगिि रहेका र्वषयहरू प्रमखु तनवािचन आयकु्तको न्जम्मेवारी अतिगिि, 
तनवििमान तनवािचन आयकु्तहरू इला कमाि र सतुधर कुमार काहको न्जम्मेवारी अतिगिि रहेका 
र्वषयहरू िमक: तनवािचन आयकु्तहरू नरेतद्र दाहाल र इश्वरी प्रसाद पौड्यालको न्जम्मेवारी 
अतिगिि थपगरी कायि र्वभाजन गररएको छ । 

प्रतिवेदन वषिमा कायिसम्पादन सतदभिमा आयोगबाट र्वतभन्न तमति र र्वषयमा नीतिगि तनणियहरू 
गरी कायाितवयन गररएको छ । उक्त नीतिगि तनणियहरूको र्ववरण अनसूुची-२ मा समावेस 
गररएको छ । 
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पररच्छेद २ 
संगठन संरचना एवम ्प्रकासकीय कायि व्यवस्थापन 

२.१. आयोग सन्चवालयको संगठन संरचना  

तनवािचन आयोग अतिगिि केतद्रमा तनजामिी सेवाका राजपरार्िि र्वन्कष्ट शे्रणीका सन्चवको 
नेितृ्वमा एक सन्चवालय रहेको छ ।आयोगमा र्वतभन्न चारवटा महाकाखा र नौवटा काखा रहेका 
छन ्। त्यसैगरी न्जल्लास्िरमा राजपरार्िि ििृीय शे्रणीका अतधकृि कायािलय प्रमखु रहने गरी 
७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलय सञ चालनमा रहेका छन ् । न्जल्ला तनवािचन कायािलयले 
न्जल्लास्िरमा तनवािचन आयोगको प्रतितनतधको रूपमा रही मिदािा दिाि, मिदािा न्किा कायििम 
सञ्चालन, तनवािचन सम्बतधी कायिमा आवश्यक समतवय र सहयोग लगायिका न्जम्मेवारी तनवािह 
गदै आएका छन ् ।यसका साथै न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूबाट तनवािचन प्रयोजनको लातग 
मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावतधक, मिदािा पररचयपर ियारी िथा र्विरण, मिदान केतद्र 
पनुरावलोकन िथा अद्यावतधक, मिदािा र सरोकारवालाहरूलाई तनवािचनका र्वर्वध र्वषयमा 
जानकारी गराउन तनवािचन एवम ् मिदािा न्किाको सञ्चालनको प्रबतध तमलाइएको छ । 
आयोगको कायिसम्पादनको लातग सन्चवालयमा १११ र अतिगिि कायािलयमा ५६० गरी कुल 
६७१ कमिचारीको दरबतदी रहेको छ । आयोग सन्चवालयको दरबतदी र्ववरण  देहाय बमोन्जम 
रहेको छ ।  
 

२.१.१. आयोग सन्चवालयको मौजदुा दरबतदी र्ववरण 

तस.नं. पद शे्रणी सेवा समहु दरबतदी 
संख्या 

1 सन्चव र्वन्कष्ट     १ 
2 सह–सन्चव रा.प.प्रथम प्रकासन सा.प्र. २ 
3 सह–सन्चव (कानून) रा.प.प्रथम तयाय कानून १ 
4 सह–सन्चव (सू.प्र.) रा.प.प्रथम र्वर्वध   १ 
5 उप–सन्चव रा.प.दििीय प्रकासन सा.प्र. ४ 
6 उप–सन्चव (लेखा) रा.प.दििीय प्रकासन लेखा १ 
7 उपसन्चव रा.प.दििीय (प्रा.) र्वर्वध र्वर्वध २ 
8 उपतयायातधवक्ता रा.प.दििीय तयाय स.वकील १ 
9 उप–सन्चव (कानून) रा.प.दििीय तयाय कानून १ 
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तस.नं. पद शे्रणी सेवा समहु दरबतदी 
संख्या 

10 काखा अतधकृि रा.प.ििृीय प्रकासन सा.प्र. ७ 
11 काखा अतधकृि 

(स.व.) 
रा.प.ििृीय तयाय स.वकील १ 

12 कानून अतधकृि रा.प.ििृीय तयाय कानून १ 
13 लेखा अतधकृि रा.प.ििृीय प्रकासन लेखा १ 
14 कम््यटुर इन्तजतनयर रा.प.ििृीय र्वर्वध र्वर्वध ३ 
1५ मदु्रण अतधकृि रा.प.ििृीय न्किा मदु्रण १ 
1६ पसु्िकालय अतधकृि रा.प.ििृीय न्किा कला १ 
1७ िथयांक अतधकृि रा.प.ििृीय िथयांक   १ 
1८ मेन्कन मेकातनक्स  रा.प.ििृीय इन्तजतनयररङ   १ 
१९ नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रकासन सा.प्र. १६ 
2० टा. नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रकासन सा.प्र. २ 
2१ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रकासन लेखा ३ 
2२ कम््यटुर अपरेटर राप. अनं.प्रथम(प्रा) र्वर्वध   ११ 
2३ कम््यटुर टेन्क्नतसयन राप.अनं.प्रथम(प्रा) र्वर्वध   १ 
2४ टेतलफोन अपरेटर  राप.अनं.प्रथम(प्रा)  र्वर्वध   १ 
2५ खररदार राप. अनं.दििीय(प्रा) प्रकासन   १ 
2६ ईलेन्क्िसीयन राप.अनं.दििीय(प्रा) इन्तजतनयररङ   १ 
2७ ्लम्बर राप.अनं.दििीय(प्रा) इन्तजतनयररङ   १ 

२८ हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्वहीन इन्तजतनयररङ मेका. २० 

२९ माली शे्रणी र्वहीन प्रकासन   १ 
3० कुचीकार शे्रणी र्वहीन प्रकासन   २ 
3१ कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रकासन   २० 

 

जम्मा 
१११ 

 

आयोगको र्वद्यमान संगठन संरचना अनसूुची-३ र आयोगका पदातधकारी एवम ्कमिचारीहरूको 
र्ववरण अनसूुची-४ मा समावेस गररएको छ । 

 

  



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६  8 

 

 

र्वद्यमान न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको दरबतदी र्ववरण देहाय बमोन्जम रहेको छ । 

२.१.२. न्जल्ला तनवािचन कायािलयको मौजदुा दरबतदी र्ववरण 

तस.नं. पद शे्रणी सेवा समहु दरबतदी 
सङ्ख्या 

१ काखा अतधकृि रा.प.ििृीय प्रकासन सा.प्र. ७७ 

२ नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रकासन सा.प्र. ७७ 

३ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रकासन लेखा ७७ 

४ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वध   ९८ 

५ हलकुा सवारी चालक शे्रणीर्वहीन इन्तज. मेका. ७७ 

६ कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रकासन   १५४ 

जम्मा ५६० 
 

नेपालको संर्वधानले मलुकुको मूल संरचनालाई संघ, प्रदेक र स्थानीय िह गरी िीन िहको हनु े
व्यवस्था गरेको छ । सािवटा प्रदेक सभा र ७५३ स्थानीय िहमध्ये कुनै एक प्रदेकको प्रदेक 
सभाको एक मार सदस्य वा कुनै एक स्थानीय िहको एक मार सदस्यको तनवािचन गनुिपने 
अवस्थाका लातग समेि आयोग ियारी अवस्थामा रहनपुने भएकोले मिदािा नामावलीको ियारी, 
र्वतभन्न िह र र्कतसमको  िातलम, सामग्री व्यवस्थापन, मिदािा न्किा लगायि तनवािचनका समग्र 
र्ियाकलाप प्रदेकगि रूपमा व्यवस्थापन गनुिपने अति आवश्यक देन्खएको छ । यसकारण 
आयोग, सन्चवालय र अतिगििका संगठन संरचनालाई समेि वििमान संघीय संरचना अनरुूप 
पनुरावलोकन गरी कायिगि र्हसाबले समेि चसु्ि, दरुूस्ि र सबल बनाउनपुने भएकोले प्रदेकगि 
रूपमा सञ्चालन हनुे तनवािचन सम्बतधी र्ियाकलापको रेखदेख र अनगुमन, न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूबीच समतवय, प्रदेकस्िरमा राजनीतिक दलहरूसाँगको सम्पकि  र समतवयका लातग 
प्रदेक तनवािचन कायािलयहरूको स्थापना गनि र आयोगका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी 
बनाउन आयोगको सन्चवालय एवम ् अतिगिि कायािलयमा रहने कमिचारी दरवतदीको समेि 
पनुरावलोकन गनुिपने भएकोले तनवािचन आयोग (सन्चवस्िर) को तमति 2076/1/23 को 
तनणियानसुार प्रकासन महाकाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा संगठन िथा व्यवस्थापन सवेिण सतमति 
गठन भई यस सम्बतधी कायि भइरहेको छ ।  
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२.२ महाकाखा र काखाहरू 

ि.सं. 

 

महाकाखा काखा 

१. प्रकासन महाकाखा १. प्रकासन काखा 
२. योजना, अनगुमन िथा वैदेन्कक सम्बतध 

काखा 
३. आतथिक प्रकासन काखा 
 

२. तनवािचन व्यवस्थापन महाकाखा १. मिदािा नामावली िथा तनवािचन 
सञ्चालन काखा 

२. तनवािचन न्किा िथा िातलम काखा 
३. कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन 

महाकाखा 
१. राजनीतिक दल व्यवस्थापन काखा 
२. ऐन, तनयम िथा फैसला कायाितवयन 

काखा 
४. सूचना प्रर्वतध महाकाखा १. सूचना प्रर्वतध काखा 

२. सूचना प्रणाली काखा 
 

२.३ . महाकाखाहरूको प्रमखु कायि एवम ्न्जम्मेवारी  

२.३.१ . प्रकासन महाकाखा 

1. कायििम िथा वजेटको िजुिमा र कायाितवयन गने, गराउने ।  

2. तनवािचन कायििमहरूको सञ्चालन व्यवस्था अनगुमन गने, देखापरेका समस्याहरू समाधान 
गने, गराउने र आवश्यकिानसुार तनवािचन कायि सम्पन्न गराउन समतवय गने, गराउने । 

3. आयोग र अतिगिि रहेका प्रकासन सेवाका पद िथा पदातधकारीहरूको तनयनु्क्त, 

पदस्थापना, िातलम, सरूवा, र्वभागीय कारवाही, अवकाक सम्बतधी कायि गने, गराउने । 

4. तनवािचन आयोग िथा अतिगििका कायािलय तनरीिण गने, गराउने व्यवस्था तमलाई प्राप्त 
प्रतिवेदन राय ठहरसर्हि सन्चवमा पेक गरी तनणियानसुार कायाितवयन गने  
गराउने । 

5. केतद्रीय िथा कायि सञ्चालन स्िरको लेखा व्यवस्थापन र मालसामान खररद िथा तललाम 
र्वर्िको व्यवस्था तमलाउने । 
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6. तनवािचन आयोग अतिगिि सम्पूणि कमिचारीहरूको सम्पति र्ववरण िथा व्यन्क्तगि अतभलेख 
अद्यावतधक गरी राख्न लगाउने । 

7. आयोगको भौतिक साधनहरूको अद्यावतधक र्ववरण राख्न लगाई सोको स्याहार सम्भार 
ममिि र संरिण गनि आवश्यक तनदेकन ददने । 

8. अतधनस्थ कमिचारीहरूको सपुरीवेिण र आवश्यकिानसुार तनदेकन र तनयतरण, कायि 
सम्पादन मूल्यािन र परुस्कार, सरूवा, वढुवा लगायिका र्वषयमा आवश्यक कारवाही गरी 
तसफाररक सर्हि सन्चव  समि पेक गने । 

9. दन्िण एन्कयाली तनवािचन व्यवस्थापन तनकायहरूको साझा मञ्च FEMBoSA को नेपाल 
अध्यि हुाँदाका बखि सन्चवालयले गने कायिहरू गने । अतय समयमा उक्त मञ्चसाँग 
सम्बतधी कायि गने ।   

10. अतधनस्थ कमिचारीहरूको र्वदा तसफाररक गने वा प्रत्यायोन्जि अतधकार बमोन्जम स्वीकृि 
गने । 

11. दन्िण एन्कयाली िेरका तनवािचन व्यवस्थापन तनकायहरूबीच लोकितर र तनवािचन 
सम्बतधमा अनभुव आदान प्रदान समेि हनुेगरी अध्ययन, अनसुतधान, िातलम आयोजना 
गने ।  

12. रार्ष्ट्रय िथा अतिरािर्ष्ट्रय अध्ययन अनसुतधानबाट प्राप्त सूचना, िथयाि, प्रतिवेदन आददको 
अतभलेखीकरण गने गराउने ।   

13. तनवािचनसाँग सम्बन्तधि िेरीय िथा अतिरािर्ष्ट्रय संघ संस्थाहरूको सम्बतध र्वस्िार, सञ्जाल 
तनमािण िथा सदस्यिा सम्बतधी कायि गने ।  

14. आयोगका लातग वैदेन्कक सहयोग प्रातप्त, पररचालन िथा समग्र व्यवस्थापनसम्बतधी कायि 
गने । 

15. तनवािचन आयोग अतिगिि संचातलि कायििम िथा कायिहरूको आवतधक सपुरीवेिण गने, 

गराउने व्यवस्था गने िथा समस्या भएमा समाधान गने, गराउने िथा प्रतिवेदन पेक गने, 

गराउने व्यवस्था  गने । 

16. िोर्कए वमोन्जम अतय कायि गने । 

 

२.३.२.  तनवािचन व्यवस्थापन महाकाखा 

1. मिदािा नामावलीसाँग सम्बन्तधि रहेका र्वद्यमान नीति ऐन, तनयमहरूको अध्ययन गरी, गराई 
आवश्यक संकोधन, पररमाजिन गनि आतधकाररक राय सर्हि पेक  गने । 

2. तनवािचन व्यवस्थापनसाँग सम्बन्तधि र्वषयहरूको गोष्ठी, सम्मेलन आदद सम्पन्न गने,  
गराउने । 

3. तनवािचन आयोग िथा अतिगििका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूले सिलन िथा अद्यावतधक 
गने मिदािा नामावली प्रातप्तको व्यवस्था तमलाई कायाितवयन गने गराउने । 
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4. प्रत्यायोन्जि अतधकारबमोन्जम अतधनस्थ कमिचारीहरूको तबदा िथा कायिसम्पादन मूल्यांकन 
सम्बतधी कायि गने । 

5. मिदािा नामावली संकलनको लातग प्रमखु नामदिाि अतधकारी, नामदिाि अतधकारी र सहायक 
नामदिाि अतधकारीको तनयनु्क्त सम्बतधी व्यवस्था तमलाउने । 

6. तनवािचनसाँग सम्बन्तधि योजनाहरूको प्रारूप ियार गराई स्वीकृि आयोजनाहरूको 
व्यवस्थापन सम्बतधी कायि गने, गराउने । 

7. तनवािचनको तसलतसलामा आइपरेको समस्याहरूको अध्ययन र अनसुतधानसम्बतधी कायि गने, 

गराउने र िातलमसम्बतधी पाठ्यिम तनमािण, िातलम सामग्री उत्पादन िथा पररमाजिन 
सम्बतधी कायि गने, गराउने । 

8. तनवािचन आयोग िथा अतिगििका कायािलयसाँग सम्बन्तधि रार्ष्ट्रय िथा अतिरािर्ष्ट्रय 
र्वषयहरूमा अध्ययन अनसुतधान, िातलम, प्रन्किण गोष्ठी सम्मेलन आदद गने, गराउने ।  

9. तनवािचन िथा मिदािा न्किा र िातलमसम्बतधी पाठ्यिमको तनमािण गने, िातलम 
सामग्रीहरूको उत्पादन, र्वकास एवम ्पररमाजिनको व्यवस्था तमलाउने । 

10. महाकाखासाँग सम्बन्तधि नीति, ऐन, तनयमहरूको अध्ययन गरी आवश्यक संकोधन, पररमािजन 
वा नयााँ नीतिको मस्यौदा गने ।  

11. पसु्िकालय व्यवस्थापन, सूचना िथा सञ्चार व्यवस्थापनसम्बतधी कायि गने गराउने । 

12. महाकाखा अतिगििका कमिचारीहरूको आवश्यकिा अनसुार सपुरीवेिण, तनदेकन, समतवय, 

तनयतरण, मूल्यािन गने गराउने । 

13. यस महाकाखा अतिगििका काखाहरूको कायिमा रेखदेख, समतवय गरी व्यवन्स्थि रूपमा 
कायि सञ्चालन गने गराउने । 

14. समय समयमा िोर्कए वमोन्जम अतय कायि गने । 

 

२.३.३.  कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाकाखा  

1. तनवािचनसम्बतधी ऐन, तनयम, अध्यादेक, तनदेन्कका, कायिर्वतध, आचार संर्हिाको मस्यौदा िजुिमा, 
संकोधन, सधुार आदद गनुिपने भएमा राय साथ पेक गने । 

2. तनवािचन आयोगलाई र्वपिी बनाई परेको उजरुीको तलन्खि जवाफ ियार गने  
गराउने ।  

3. अदालिबाट भएको फैसला कायाितवयन गने गराउने ।  

4. आयोगको िफि बाट प्रतिरिा गनुिपने र्वषयमा कानूनी प्रतिरिा (वहस, पैरवी) गने । 

5. आयोगबाट कायिसम्पादन हुाँदा परु ्याउनपुने कानूनी प्रर्ियाहरूमा राय सल्लाह ददने ।  

6. नेपाल राजपरमा प्रकाकन गनुिपने र्वषयहरू समयमै प्रकाकन गने व्यवस्था तमलाउने ।  

7. राजनीतिक दल व्यवस्थापन सम्बतधी कायि गने गराउने ।  
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8. राजनीतिक दल दिािका आवेदनहरूमा आवश्यक छानवीन गरी दल दिािको लातग रायसर्हि 
पेक गने । 

9. दिाि भएका राजनैतिक दलहरूको रेकडि अद्यावतधक रूपमा राख्न े।  

10. आवश्यकिा अनसुार दलहरूसाँग समतवय, पराचार लगायिका कायिहरू गने ।   
11. राजनीतिक दलहरूले पेक गनुिपने वार्षिक आय व्यय र्ववरण पेक गने र तनवािचन खचिको 

र्ववरण पेक गने सम्बतधमा कारबाही गने गराउने ।  

12. महाकाखा अतिगिि स्वीकृि बजेट िथा कायििम सञ्चालन गने गराउने ।  

13. समय समयमा िोर्कएको अतय कायिहरू सम्पादन गने । 

 

२.३.४.  सूचना प्रर्वतध महाकाखा 

1. मिदािा र्ववरण  व्यवस्थापनका लातग तनदेकन, तनयतरण र सपुरीवेिण गने । 

2. आवश्यकिा अनसुार मिदािा नामावलीको डाटावेस अद्यावतधक गने ।  

3. मिदािा र्ववरणको गणुस्िर, सरुिा, गोपतनयिा कायम गने गराउने । 

4. सूचना प्रर्वतधसाँग सम्बन्तधि पररयोजनाहरू सञ्चालन, तनयतरण र तनदेकन गने । 

5. नेपाल सरकारको तनदेकन बमोन्जम र्वतभन्न सरकारी तनकायबीच सूचना आदान प्रदानका 
लातग अतिरतनकाय समतवय कायम गने । 

6. सूचना प्रर्वतधसाँग सम्बन्तधि आवश्यक कानूनी पूवािधार सफ्टवेयर सम्बतधी नीतिगि 
व्यवस्थाको लातग अतय महाकाखासाँग समतवय गने ।  

7. सूचना प्रर्वतधसम्बतधी हाडिवेयर र सफ्टवेयर खररद एवम ् सम्झौिाका लातग सम्बन्तधि 
सरोकारवालासाँग वािाि छलफल र सम्झौिा गने । 

8. तनवािचन िथयाि, भ–ूसूचना, तनवािचन जोन्खमसम्बतधी आवश्यक नीति मस्यौदा ियार पाने, 

स्वीकृि कायििमबमोन्जम कायि गने गराउने र अनगुमन मूल्यािन गने ।   

9. आतथिक स्रोि साधन व्यवस्थापनको लातग अतय महाकाखा काखासाँग समतवय गने ।  

10. तनवािचनमा र्वद्यिुीय मिदान उपकरण प्रयोगको र्वषयमा स्पष्ट खाका ियार पाने । 

11. सूचना प्रर्वतध व्यवस्थापन महाकाखासाँग सम्बन्तधि कमिचारीहरूलाई कायििेरमा अद्यावतधक 
राख्न े।  

12. समय समयमा िोर्कएको अतय कायिहरू सम्पादन गने । 
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२.४.  सेवा प्रवाह सम्बतधमा गररएका मखु्य कायिहरू  

आयोग र अतिगििका कायािलयहरूबाट हनुे सेवा प्रवाहलाई थप चसु्ि, दरुूस्ि र प्रभावकारी 
बनाउन देहाय बमोन्जमका कायि सम्पन्न गररएका छन ्: 

1. सरूवा सम्बतधी मापदण्डको आधारमा दगुिम िेरलाई प्राथतमकिामा राखी कमिचारीको 
पदस्थापना र सरूवा गररएको, 

2. राजपरांर्कि कमिचारीहरूले मर्हना समाप्त भएको सािददन तभर आफूले अन्घल्लो मर्हना 
सम्पादन गरेको कायिसम्पादन प्रतिवेदन सम्बन्तधि सपुरीवेिक समि पेक गनुि पने 
व्यवस्था तमलाइएको, 

3. आयोग सन्चवालयबाट हनु े पराचारलाई व्यवन्स्थि गनि महाकाखा, काखागि कोडको 
व्यवस्थालाई तनरतिरिा ददइएको , 

4. मिदािा नामावली दिाि कायिलाई न्जल्ला तनवािचन कायािलयको अतिररक्त ७७ वटै न्जल्ला 
प्रकासन कायािलय र िोर्कएका इलाका प्रकासन कायािलय िथा घमु्िी सेवा कायििमबाट 
दिाि गनि सक्ने गरी व्यवस्था तमलाइएको, 

5. आयोगमा तनयतमि कमिचारी बैठक गरी कमिचारीका समस्याहरू सम्बोधन गनि र 
आयोगका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको । 

नेपाल सरकारका मखु्य सन्चवको अध्यििामा तनयतमि रूपमा बस्ने सन्चव बैठकको तनणिय 
बमोन्जम आयोगबाट कायाितवयन हनुपुने कायि िोर्कएको समयमा नै सम्पन्न गने गररएको  
छ ।त्यसैगरी तबतभन्न सरकारी तनकायबाट रार्ष्ट्रय महत्वको र्वषयमा प्राप्त हनु आएका 
पररपरहरूको कायाितवयन, र्वपद् व्यवस्थापन सम्बतधी कायि, साविजतनक सेवा प्रवाहमा सधुार 
सम्बतधी यस आयोगसाँग सम्बन्तधि र्वषयको कायियोजना बनाई कायाितवयनमा ल्याउन े
प्रतिबद्धिा, भ्रष्टाचार र्वरूद्धको संयकु्त राष्ट्रसङ् घीय महासतधीको कायाितवयन सम्बतधी रार्ष्ट्रय 
रणनीति र कायियोजना, २०६९ को कायाितवयन गने प्रतिबद्धिा लगायिका कायिहरू सम्पादन 
गररएको छ । आयोगले आफ्नो कायि व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन िेस्रो पञ चवषीय 
रणनीतिक योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) कायाितवयनलाई अगातड बढाएको छ । 

कमिचारी प्रकासन सम्बतधी तनयतमि प्रकासतनक काम कारवाही जस्िै सरूवा, बढुवा, तबदा, काज, 
रमाना, अतधकार प्रत्यायोजन, अवकाक, सेवा करार, कायिसम्पादन मूल्याङ् कन, कमिचारी सम्पन्त्त 
र्ववरणसाँग सम्बन्तधि कायिहरू सम्पादन गररएको छ । गणितर ददवस, २०७५ र तनजामिी 
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सेवा परुस्कार, २०७५ का लातग आयोग र अतिगिि कायिरि रही उत्कृष्ट कायिसम्पादन गने 
कमिचारीहरूको मूल्यािन गरी त्यस्िा कमिचारीमध्येबाट परुस्कार िथा पदकको लातग सम्बन्तधि 
तनकायमा तसफाररस गने कायि भएको छ । 

आयोग र अतिगििका कायािलयबाट हनुे कायिसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र कायािलय 
व्यवस्थापनलाई सदुृढ िलु्याउन आयोगबाट आवश्यकिा अनसुार मािहिका कायािलयलाई पररपर 
गने गररएको छ । यसैगरी आयोगको वेवसाइटमा सूचना एवम ् जानकारीमूलक सामग्री 
अद्यावतधक गरी सरोकारवाला सबैको पहुाँच योग्य बनाउने वािावरण शृ्रजना भएको छ । यसबाट 
कायिसम्पादनमा एकरूपिा र प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध हनुकुा साथै सेवा प्रवाहमा सधुार गनि टेवा 
पगेुको छ ।  

२.५.  कमिचारी िमिा र्वकास 

कमिचारीको वनृ्त्त र्वकास गनि िथा िमिा र्वकास गरी आयोगको कायिसम्पादनमा सधुार ल्याउन े
कायिलाई तनरतिरिा ददएको छ । आयोग र अतिगििका कायािलयमा कायिरि कमिचारीलाई लामो 
िथा छोटो अवतधको सेवाकातलन िातलम, र्वषय केन्तद्रि प्रन्किण, अतभमखुीकरण र अवलोकन 
भ्रमण जस्िा कायििममा संलग्न गराइनकुो साथै र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन िथा अवलोकनको 
लातग वैदेन्कक िातलम िथा भ्रमणको अवसर समेि उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिवेदन वषिमा 
आयोग र अतिगििका कायािलयबाट वैदेन्कक िातलम, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा सहभागी 
कमिचारीको र्ववरण अनसूुची - ५ मा प्रस्ििु गररएको छ । 

२.६.  सामग्री व्यवस्थापन  

तनवािचनका लातग मिपर लगायि मिदान केतद्रमा पठाउन ुपने आवश्यक अतय सामग्री आयोग र 
न्जल्लास्िर कायािलयबाट व्यवस्थापन गने गररएको छ । प्रतिवेदन वषिमा तनवािचन सञ्चालन 
सम्बतधी कायिसम्पादन गनुिपने नरहेकोले आयोगको दैतनक प्रकासन र कायािलय सञ्चालनको लातग 
आवश्यक र्वतभन्न मसलतद सामग्री लगायिका वस्ि ु िथा सेवा साविजतनक खररद ऐन, २०६३ 
िथा साविजतनक खररद तनयमावली, २०६४ बमोन्जम व्यवस्थापन गररएको छ।आयोगमा रहेका 
तबतभन्न र्कतसमका सवारी साधन, कम््यटुर लगायिका मेकीनरी  औजार िथा उपकरण र 
फतनिचरहरू आवश्यकिा अनसुार ममिि संभार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
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२.७.  सवारी साधन हस्िातिरण 

आयोगमा चाल ुअवस्थामा रहेका  िर आयोगलाई ित्काल आवश्यक नदेन्खएका र्वतभन्न मोडलका 
६ थान सवारी साधनहरू नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायबाट माग भई आएबमोन्जम आतथिक 
कायिर्वतध ऐन, २०५५ िथा आतथिक कायिर्वतध तनयमावली, २०६४ बमोन्जम र्वतभन्न सरकारी 
तनकायलाई हस्िातिरण गररएको छ । यस सम्बतधी र्ववरण देहाय वमोन्जम रहेको छ । 

 

तस.नं. सवारी साधनको प्रकार पररमाण हस्िातिरण भएको 
कायािलय 

तनणिय तमति 

१ बा.२.झ २८०२ नं.को 
स्कारर्पयो जीप 

1 थान गहृ मतरालय २०७६/१/०२ 

२ बा.१.ग.२६०४,२६०५, र 
२६०६ नं.का तमनी िक 

३ थान गहृ मतरालय २०७६/१/१९ 

३ बा.१.ग.२९८९ न.को बस १ थान गहृ मतरालय 2076/३/३० 

४ बा.२.झ २९७ नं.को 
स्कारर्पयो डबल क्याब र्पक 
अप 

१ थान प्रधानमतरी िथा 
मन्तरपररषद्को कायािलय 

2076/2/12 
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पररच्छेद ३ 

योजना, अनगुमन, समावेकीकरण िथा वैदेन्कक सम्बतध 
 

तनवािचन आयोगले नेपालको संर्वधान िथा सरकारको नीति िथा कायििम, आयोगको पञ्चवषीय 
रणनीतिक योजना िथा स्वीकृि वार्षिक कायििम अनसुार र्वतभन्न र्ियाकलापहरू सञ्चालन 
गरररहेको छ । यी तबषयहरूमा प्रतिवेदन वषिमा सम्पत न भएका मखु्य मखु्य र्ियाकलापहरू तनम्न 
अनसुार रहेका छन ्। 

३.१.  रणनीतिक योजनाको समीिा िथा िजुिमा 

३.१.१.  पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको समीिा िथा िजुिमा  

आयोगको दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको कायि अवतध २०७६ असार मसातिबाट समाप्त 
हनुे भएकोले दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको समीिा र मूल्यािन  गरी आगामी िेस्रो 
पञ्चवषीय रणनीतिक योजना िजुिमाका लातग आयोगले तमति २०७५/६/२६ गिे रणनीतिक 
योजना सम्बतधी कायि एवम ् स्रोि पर्हचान गनि तनवािचन आयकु्त  इश्वरी प्रसाद पौड्यालको 
संयोजकत्वमा कायि एवम ्स्रोि पर्हचान सतमति गठन गररएको तथयो । यसरी गदठि सतमतिको 
कायिमा सहयोग गनि तमति २०७५/७/१५ गिे बसेको सतमतिको बैठकबाट तनणिय भएअनसुार 
आयोगका प्रकासन महाकाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजनासम्बतधी कायि एवम ्स्रोि 
पर्हचान उपसतमति गठन भएको तथयो । उक्त सतमति िथा उपसतमतिले आफूलाई िोर्कएको 
कायि सम्पन्न गरी रणनीतिक योजनाको प्रारन्म्भक प्रतिवेदन आयोगमा पेक गयो । रणनीतिक 
योजनाको मसौदामा राजनीतिक दल, सम्बद्ध सरकारी तनकाय, र्वकास साझेदार संस्था र आम 
नागररकको राय सझुाव प्राप्त गने उदे्दश्यले सम्वद्ध सरोकारवालाबाट रणनीतिक योजनाको 
मस्यौदामा प्राप्त पषृ्ठपोषण समेिलाई समावेक गरी रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप ददएको 
तथयो । िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको कायियोजना अनरुूपका र्ियाकलापहरू कायाितवयन 
हनुे िममा रहेका छन ्। रणनीतिक योजनाको मसौदालाइि आयोगको वेभसाइटमा साविजतनक 
गररएको तथयो ।  

र्व.सं. 2075 साल माघ २० र 21 गिे आयोगका अतधकृिस्िरका कमिचारीहरू िथा साझेदार 
संस्थाका प्रतितनतधहरूको सहभातगिामा आयोग पररसरमा दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको 
समीिा कायििम सम्पन्न गरी दोस्रो रणनीतिक योजनामा उल्लेख गररएका र्ियाकलापहरूको 
कायाितवयनको अवस्थाको र्वश्लषेण िथा मूल्यािन गररएको तथयो । योजनामा समावेक भएका 
र्ियाकलापहरू मध्ये  के कति र्ियाकलापहरू पूणिरूपमा सम्पन्न भए, के कति र्ियाकलाप 
आंन्कक रूपमा सम्पन्न भए िथा के कति र्ियाकलापहरू सञ्चालनमा आउन सकेनन समीिा गरी 
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कायििम प्रतिवेदन ियार गररएको तथयो।  

३.१.२.  िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना िजुिमा सम्बतधी छलफल िथा गोष्ठी 

िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना िजुिमाको सतदभिमा काभ्रपेलाञ्चोकको धतुलखेलमा तमति 
2075/10/२५ गिेदेन्ख २७ गिेसम्म आयोगका अतधकृिस्िरका कमिचारीहरू सहभागी भई 
आयोगको पर्हलो िथा दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना, रार्ष्ट ̭य योजना आयोगको पतरौ 
योजनाको आधार पर िथा वार्षिक बजेट िथा कायििमका आधारमा िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक 
योजना िजुिमाको लातग छलफल गरी योजनाका रणनीति, कायिनीति र र्ियाकलाप हरूको पर्हचान 
गररएको तथयो । 

३.१.३.  उच्चस्िरीय अतिरर्िया कायििम 

तनवािचन आयोगबाट २०७६ असार ९ गिे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रमखु आतित्थयिा एवम ् 
सम्माननीय प्रधानमतरीज्यूको समपुन्स्थतिमा सम्माननीय रार्ष्ट्रय सभाका अध्यि, पूवि 
प्रधानमतरीहरू, राजनीतिक दलका प्रमखु एवम ् प्रतितनतधहरू लगायि तनवािचन सम्बद्ध प्रमखु 
सरोकारवालाहरूसाँग २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय िह, प्रदेक सभा सदस्य, प्रतितनतध सभा 
सदस्य, रार्ष्ट्रय सभा सदस्य, राष्ट्रपति िथा उपराष्ट्रपति पदको तनवािचनको समीिा गोष्ठीमा प्राप्त 
भएका पषृ्ठपोषणको जानकारी गराउने िथा आगामी िेस्रो रणनीतिक योजना (आतथिक वषि 
२०७६/०७७-२०८०/०८१)  ले अवलम्बन गनुिपने रणनीतिहरूका सम्बतधमा जानकारी गराउन 
िथा राय, सझुाव र प्रतिर्िया प्राप्त गनि "तनवािचन समीिा िथा आयोगको भार्व रणनीति" र्वषयक 
उच्चस्िरीय अतिरर्िया कायििम आयोजना गररएको तथयो ।  

राष्ट्रपति कायािलयको सभाहलमा आयोन्जि उक्त 
कायििमको समदु् घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति 
र्वद्यादेवी भण्डारीज्यूले गनुि भएको   तथयो । उक्त 
कायििममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आयोगले 
हालसम्म हातसल गरेका उपलन्ब्ध र सफलिा 
सह्नानीय रहेको बिाउन ुहुाँदै, तनवािचनलाई तमिव्ययी 
र धान्न सर्कने बनाउन र सूचना प्रर्वतधको 
प्रयोगलाई बढाई पारदकी तनवािचन अतभयानको 
अभ्यास र आचार संर्हिाको पालनामा सबैलाई 
न्जम्मेवार बनाउन र्वकेष ध्यान ददन जरूरी रहेको 
कुरा व्यक्त गनुिभयो । 

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कायििमको समदु् घाटन  गनुिहुाँदै 
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कायििममा सम्माननीय प्रधानमतरी के.पी. कमाि ीलीबाट आयोगले हातसल गरेका उपलन्ब्ध लाई 
स्मरण गदै आगामी ददनमा 
तनवािचनलाई ।अझ बढी स्वच्छ, 
स्वितर र मयािददि रूपमा सम्पन्न गनि 
आयोग सिम संस्थाको रूपमा अगातड 
बढ्ने र्वश्वास व्यक्त गदै सोका लातग 
सरकारको सदैव सहयोग रहने 
प्रतिबद्धिा व्यक्त गनुिभयो । 

 

 

उक्त कायििममा पूवि प्रधानमतरी केर 
बहादरु देउवाले Electronic Voting Machine 

को प्रयोग, र्वदेकमा रहेका नेपालीहरूको 
मिातधकार, मिदािाहरूको Online 

Registration, मिदान स्थलमा नै मिगणना 
गने सम्बन्तध र्वषयमा धारणा राख्नभुएको 
तथयो । 

 
 
 

त्यसैगरी तनवािचन प्रणालीलाई तमिव्ययी 
बनाउन,े राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनदुान 
उपलब्ध गराउने, र्वदेकमा रहेका नेपालीको 
मिातधकार लगायि समग्र तनवािचन 
व्यवस्थापनको सधुार सम्बतधमा पूवि प्रधानमतरी 
माधव कुमार नेपालले आफ्नो धारणा व्यक्त 
गनुिभएको तथयो । 

 
 
 
 

 

 

सम्माननीय प्रधानमतरीज्यू कायििममा सम्बोधन गनुिहुाँदै 

पूवि प्रधानमतरी केर बहादरु देउवा कायििममा आफ्नो धारणा राख्नहुाँदै  

 

पूवि प्रधानमतरी माधव कुमार नपेाल कायििममा आफ्नो धारणा राख्नहुाँदै  
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अतनवायि मिदािको व्यवस्था गरेमा मार 
NOTA र Recall को व्यवस्था कायाितवयन गनि 
सर्कतछ भतदै तनवािचन महाँगो भएकोले 
भ्रष्टाचार बढेको छ, दलले प्राप्त गने मिका 
आधारमा राज्यले खचि व्यहोने व्यवस्था लागू 
गनुिपछि, र्वदेकमा बस्ने नेपाली नागररकलाइि 
मिातधकारको अतधकार ददन ु पदिछ, 
समावेन्ककिाका लातग पूणि समानपुातिक वा 
मर्हला र मर्हलाकाबीच, दतलि र दतलिका 
बीच मार प्रतिस्पधाि गराउनपुछि,  EVM को 
प्रयोग गनुि पदिछ, प्रर्वतधको प्रयोग गने कुरामा 
कंका गनुि नहनुे लगायिका धारणा कायििममा पूवि प्रधानमतरी बाबरुाम भट्टराईले राख्न ु भएको 
तथयो । 

 
कायििममा प्रमखु तनवािचन आयकु्त ददनेक कुमार थपतलयाले कायििमको उदे्दश्य प्रस्ििु गनुि 
भएको तथयो । तनवािचनलाई तमिव्ययी र धान्न सर्कने बनाउन,े एकीकृि तनवािचन कानून िजुिमा 
गने, र्वदेकमा बस्ने नेपालीहरूको मिदान अतधकारको सम्बतधमा उन्चि व्यवस्थापन गने, संघीय 
ढााँचा अनरुूप आयोग र मािहिको पनुरसंरचना गने, आयोग र अतिगिि कायािलयहरूको भवन 
तनमािण, अतय पूवािधार सधुार र स्रोि साधनको महत्तम उपयोग गने, मिदािा न्किा र नागररक 
सचेिनाका कायििमलाई र्वधागि रूपमा व्यवन्स्थि गरी स्थानीय िहसम्म हस्िातिरण गने, 

तनवािचन प्रर्ियामा प्रदेक सरकार िथा 
स्थानीय िहलाई सहभागी गराउने, 
प्रर्वतधयकु्त तनवािचन प्रणाली स्थार्पि 
गने लगायिका र्वषयमा र्वतभन्न 
सतमति र कायिदल गठन गरी कायि 
प्रारम्भ गररएको व्यहोरा जानकारी 
गराउन ु भयो । साथै आयोगले सबै 
सरोकारवाला हरूको समेि सझुाव 
तलई उदे्दश्य मा स्पष्टिा, प्रर्ियामा 
एकरूपिा, सूचनामा सहजिा, 
कायाितवयनमा सहभातगिा, नतिजामा प्रमखु तनवािचन आयकु्तबाट कायििममा उठेका न्जज्ञासाहरुको सम्बोधन  

पूवि प्रधानमतरी डा. बाबरुाम भट्टराई कायििममा आफ्नो धारणा राख्नहुाँदै  
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कीघ्रिा, काम कारवाहीमा र्वश्वसनीयिा एवम ् तनरतिरिा कायम गने पद्धति र कायिकैलीका साथ 
आफ्नो कायिलाई तनरतिर रूपमा अगातड 
बढाउने प्रतिबद्धिा व्यक्त गनुिभयो ।  

तनवािचन आयकु्त नरेतद्र दाहालले आयोगको 
प्रस्िार्वि िेस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाका 
प्रस्िार्वि रणनीति एवम ्कायिनीतिहरू प्रस्ििु 
गनुिभयो । रणनीतिहरूमा आयोगको 
संस्थागि सदुृढीकरण गने, प्रर्वतधयकु्त तनवािचन 
व्यवस्थापन प्रणालीको र्वकास गने, तनवािचन 
सम्बतधी नीतिगि िथा कानूनी सधुार गने, 
संर्वधान र कानून बमोन्जम राजनीतिक दल 
व्यवस्थापन गने र तनवािचन व्यवस्थापनमा 
साझेदारी र सहकायि अतभवरृ्ि गने रहेका 
कुरा प्रस्ििु गनुिभयो । 

तनवािचन आयकु्त इश्वरी प्रसाद पौड्यालले 
आयोगको स्वायत्तिा बढाउने र्वषय, 
तनवािचन खचिलाई कसरी तमिव्ययी बनाउने, 
तनवािचन प्रर्ियामा सूचना प्रर्वतधको प्रयोग, 
र्वदेकमा रहेका मिदािाहरूले तनवािचनमा 
मिदान गनि पाउने व्यवस्थाको  सतुनन्श्चि 
गने तबषय, तनवािचन आचार संर्हिाको 
प्रभावकारी रूपमा पूणि पालना कसरी 
गराउने जस्िा तनवािचन समीिाको िममा 
उठेका र्वषयवस्ि ु एवम ्सझुावबारे प्रस्ििु 

गनुिभयो ।उक्त अतिरर्िया कायििममा सहभागी तनवािचन सम्बद्ध प्रमखु सरोकारवालाहरू िथा 
र्वन्कष्ट व्यन्क्तत्वहरूबाट प्राप्त भएका राय, सझुाव, प्रतिर्ियाहरू एकीकृि गरी प्रतिवेदन समेि 
ियार गररएको तथयो । 

 

 तनवािचन आयकु्त नरेतद्र दाहाल आयोगको िफि बाट प्रस्ििुीकरण गनुिहुाँदै 

 

 तनवािचन आयकु्त इश्वरी प्रसाद पौड्याल आयोगको िफि बाट प्रस्ििुीकरण   

गनुिहुाँदै 
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३.२.  केतद्रीय अनगुमन 

तनवािचन आयोग अतिगिि ७७ वटा न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू रहेका छन ्। प्रतिवेदन वषिमा 
आयोगको वार्षिक स्वीकृि कायििम अनसुार आयोग अतिगििका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूले 
गनुिपने समग्र कायिसम्पादन प्रर्िया, तनवािचन व्यवस्थापन, मिदािा नामावली संकलन िथा 
अद्यावतधक, केही तनवािचन कायािलयहरूमा आफ्नो कायािलय भवन तनमािण भइरहेको िथा घर 
जग्गाको अवस्था, केही न्जल्लाका तनवािचन न्किा िथा सूचना केतद्रबाट तनवािचन न्किा प्रवाह, 
कायािलय व्यवस्थापन, न्जतसी व्यवस्थापन, सरकारी सम्पन्त्तको अतभलेख, आतथिक व्यवस्थापन 
लगायिका कायिहरू सञ्चालन भइरहेका छन ् । उक्त कायिहरूको सम्बतधमा प्रतिवेदन वषिमा 
आयोगका सन्चव,  सहसन्चव, अतधकृिस्िरका १५ जना कमिचारीहरूबाट १७ वटा न्जल्लाहरूको 
सघन अनगुमन िथा तनरीिण गररएको तथयो । 

३.३ भवन तनमािण, सरकारी भवन िथा जग्गा प्रान्् िको र्ववरण 

आयोगको वार्षिक कायििम अतिगिि आफ्नो कायािलय भवन नभएका न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूको लातग सरकारी भवन प्रान्् िका र्वषयमा सम्बन्तधि तनकायसाँग समतवय िथा 
पराचारको कायि िमकः भइरहेको छ । प्रतिवेदन वषिमा १६ वटा न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूको आफ्नै भवन रहेको, ४ वटा न्जल्लामा भवन तनमािणको कायि भइरहेको, १० वटा 
न्जल्लाको लातग जग्गा प्रान्् ि भएको, ६ वटा न्जल्लाको लातग सरकारी भवन प्रान्् ि भएको िथा 
आतथिक वषि २०७५/०७६ मा न्जल्ला तनवािचन कायािलय भवन तनमािणिफि  रू. १ करोड   ९३ 
लाख ७३ हजार बजेट स्वीकृि भएकोमा रू. १ करोड ८० लाख ६५ हजार  बजेट खचि भएको 
छ । न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको जग्गा, सरकारी भवन प्रान्् ि िथा भवन तनमािणको र्ववरण 
देहाय अनसुार रहेको छ ： 

भवन तनमािण, सरकारी भवन िथा जग्गा प्रान्् िको र्ववरण 

ि  .सं.  र्ववरण न्जल्ला  

१. आफ्नै कायािलय भवन 
भएका  

िा्लेजिु, झापा, मोरि, ीखलढुिा, उदयपरु, मकवापरु, 
न्चिवन, धाददि, िनहुाँ, कास्की, पविि, पाल्पा, म्याग्दी, अछाम, 
सखेुि, दैलेख र कैलाली -१७  

२. सरकारी भवन प्रा् ि  
भएका   

भोजपरु, धनकुटा, रसवुा, अघािखााँची, बााँके िथा सल्यान - ६  

३. भवन तनमािण भइरहेका  सलािही,  तसतधपुाल्चोक र रामेछाप - ३  
४. जग्गा प्रा् ि भएका  सोलखुमु्ब,ु ्यठुान, िेह्रथमु, बददिया, खोटाङ, सनुसरी, मनाि 

मसु्िाि र मगु ु- ९  
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कायािलय भवन तनमािण भइरहेका न्जल्लाहरूको लातग िमकः बजेटको व्यवस्था गदै भवन तनमािण 
कायि अन्घ बढाउन े र आफ्नै भवनमा कायािलय नभएका न्जल्लाको लातग मलुकुको पनुसंरचना 
पश्चाि स्थानीय िहमा गातभएका वा समायोजन भएका न्जल्लान्स्थि सरकारी तनकायहरूका खाली 
भवन प्राप्त गने  नीति आयोगको रहेको छ । िीन िहको कासकीय स्वरूप तनमािण भए पतछ 
आयोग अतिगििका कायािलयहरूको लातग भवन प्रातप्त सम्बतधमा प्रतिवेदन वषिमा भोजपरु, 
धनकुटा, रसवुा, अघािखााँची, बााँके र सल्यान न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूले सरकारी भवन प्राप्त 
गररसकेका छन ् । प्राप्त भएका भवनहरू सम्बन्तधि न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको नाममा 
हस्िातिरण भइि आउने प्रर्ियामा रहेका छन ्।  
 

३.४ लैर्िक िथा समावेकीकरण 

आयोगको लैर्िक िथा समावेकीकरण नीति िथा रणनीतिको कायाितवयन गने तसलतसलामा लैर्िक 
िथा समावेकीकरण कायियोजना अनसुार भएका कायिहरू देहाय अनसुार रहेका छनः्  

1. प्रतिवेदन वषिमा लैर्िक िथा समावेकीकरण नीति िथा रणनीतिको कायाितवयन गनि एक 
वषीय लैर्िक िथा समावेकी कायियोजना तनमािण गररएको  तथयो । 

2. आयोगको सो लैर्िक िथा समावेकी कायियोजनामा र्व.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय 
िह तनवािचन, प्रदेक सभा, प्रतितनतध सभा र रार्ष्̭टय सभा सदस्य तनवािचनमा मर्हला िथा 
समावेकी समहुको प्रतितनतधत्वलाई तलएर अध्ययन गने कायििम रहेको तथयो । सो 
सम्बतधमा स्थानीय िह, प्रतितनतध सभा सदस्य िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचनका 
िथयािलाई १० वटा क्लष्टर बनाएर उक्त समहुसाँग सम्बन्तधि प्रश्नावली िजुिमा गरी 
तनवािचनमा लैर्िक िथा समावेकी र्वषयको अध्ययन अनसुतधान गरे पश्चाि प्रतिवेदन 
पनु्स्िका ियार गररएको तथयो । तनवािचनका र्वषयमा सञ्चालन गररएका लैर्िक िथा 
समावेकी सम्बतधी कायििममा उक्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई सहभागीहरूले र्वकषे महत्वका 
साथ तलने गरेका छन ्। 

5. जग्गा र भवन नभएको  पााँचथर,  इलाम, संखवुासभा, सप्तरी, तसराहा, धनषुा, महोिरी, 
रौिहट, बारा, पसाि, दोलखा, तसतधलुी, काभ्रपेलाञ्चोक, नवुाकोट, 
भक्तपरु, लतलिपरु, काठमाडौ, गोरखा, लम्जङु, स्याङ्जा, 
बाग्लङु, नवलपरासी (पन्श्चम), नवलपरासी (पूवि), रूपतदेर्ह, 
कर्पलवस्ि,ु  रूकुम (पूवि), रोल्पा, दाङ, देउखरुी, रूकुम (पन्श्चम), 
डोल्पा, जमु्ला, हमु्ला, कातलकोट, जाजरकोट, बाजरुा, बझाङ, 
डोटी, दाच ुिला, बैिडी, डडेल्धरुा, कञ्चनपरु - ४२  
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3. तमति २०७५/१२/२२ गिे पविि न्जल्लाको कुष्मा नगरपातलका र तमति 
२०७५/१२/२३ गिे बाग्लङु न्जल्लाको बाग्लङु नगरपातलकामा तनवािचनका 
प्रर्ियाहरूमा मर्हला िथा समावेकी समहुको सहभातगिा अतभवरृ्द्ध गने उदे्दश्यले एक ददन े
अतिरर्िया कायििम सञ्चालन गररएको तथयो । उक्त अतिरर्िया कायििममा मिदािा 
नामावली संकलन िथा अद्यावतधक गने कायिका तबषयमा सैद्धान्तिक िथा व्यवहाररक 
प्रर्ियाको सम्बतधमा जानकारी गराइएको तथयो । कायििममा स्थानीय िहका 
जनप्रतितनतधहरू, नगरपातलकाका उपप्रमखु, कायिपातलकाका सदस्यहरू, वडा अध्यिहरू, 
वडाका मर्हला िथा दतलि मर्हला सदस्यहरू, नागररक समाज िथा सञ्चारकमीहरू गरी 
७० जनाको सहभातगिा रहेको तथयो । 

4. तमति २०७६/१/१५ गिे दोलखा न्जल्लाको तभमेश्वर  नगरपातलका िथा तमति 
२०७६/१/१६ गिे तसतधपुाल्चोक न्जल्लाको चौिारा नगरपातलकामा तनवािचनका 
प्रर्ियाहरूमा मर्हला िथा समावेकी समहुको सहभातगिा अतभवरृ्द्ध गनि अतिरर्िया 
कायििम सञ्चालन गररएको तथयो ।उक्त अतिरर्िया कायििममा मिदािा नामावली 
संकलन िथा अद्यावतधक गने कायिका तबषयमा सैद्धान्तिक िथा व्यवहाररक प्रर्ियाको 
समेि जानकारी गराइएको तथयो ।कायििममा नगरपातलकाका उपप्रमखु, कायिपातल काका 
सदस्यहरू, वडा अध्यिहरू, वडाका मर्हला िथा दतलि मर्हला सदस्यहरू, नागररक 
समाज िथा सञ्चारकमीहरू गरी ८९ जनाको सहभातगिा रहेको तथयो । 

३.५ वैदेन्कक सम्बतध 

आयोगका स्वीकृि वार्षिक कायििमहरू मध्ये केही कायििमहरू सञ्चालनमा साझेदार संस्थाहरू 
यूएनतडर्प/इएसपी, आइएफइएस नेपाल  िथा आइतडइए इतटरनेकनलले प्रार्वतधक िथा आतथिक 
सहयोग गदै आएका छन ्। आयोगबाट सञ्चालन हनुे कायििममा साझेदार संस्थाहरूबाट देहायका 
कायिहरूमा सहयोग उपलब्ध भएको तथयो । 

1. तमति २०७५/५/४ गिे काठमाण्डौमा BRIDGE Showcase कायिकाला सञ्चालन  
गररएको । 

2. तमति २०७५/५/२४ देन्ख २६ गिेसम्म तनवािचन आयोगमा िीन ददनको Strategic 

Planning for Electoral Management र्वषयक  ब्रीज कायिकाला सञ्चालन गररएको  । 

3. तमति २०७५/७/३० देन्ख तमति २०७५/८/१० गिेसम्म लतलिपरुमा ब्रीज Train the 

Facilitator (TtF) कायििम सञ्चालन गररएको  । 

4. तमति २०७६/८/२२ देन्ख २४ गिेसम्म काठमाण्डौ र तमति २०७६/८/२५ देन्ख २८ 
गिेसम्म नेपालगञ जमा तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्वषयक ब्रीज कायिकाला 
सञ्चालन गररएको  । 
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5. लैर्िक समानिा र तनवािचन र्वषयक ब्रीज कायिकाला ६ स्थानमा सञ्चालन गररएको । 

6. सामान्जक अध्ययन र्वषय न्किकका लातग तनवािचन न्किा र्वषयक प्रन्किण कायििम  
धाददि र नवुाकोटमा सञ्चालन गररएको । 

7. तनवािचन र्ववाद तनरूपण सम्बतधी राजनीतिक दलसाँग अतिरर्िया कायििम इलाम, सप्तरी 
र काठमाण्डौमा सञ्चालन गररएको । 

8. साझेदार संस्थासाँगको समतवयमा उम्मेिारको खचि र्ववरण (Campaign Finance) र 
तनवािचन र्ववाद तनरूपण (Electoral Dispute Resolution) Software सञ्चालन सम्बन्तध िातलम 
७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलयका न्जल्ला तनवािचन अतधकारी र कम््यूटर अपरेटरका लातग 
४ स्थानमा सञ्चालन गररएको । 

आयोगले सरकारको नीति िथा कायििम, आयोगको रणनीतिक योजना िथा वार्षिक स्वीकृि 
कायििम अनसुार र्वतभन्न र्ियाकलापहरू नपेाल सरकारको स्रोि साधन िथा आयोगका र्वतभन्न 
साझेदार संस्थाहरूबीचको आतथिक एवम ्प्रार्वतधक सहयोग िथा समतवयमा सञ्चालन गदै आएको 
छ । उक्त वार्षिक कायििम अनसुारका र्ियाकलापहरू मध्ये लैर्िक िथा समावेकी सम्बतधी, 
वार्षिक प्रतिवेदन ियारी, वार्षिक समीिा, पञ्चवषीय रणनीतिक योजनाको ियारी एवम ्कायाितवयन 
आदद रहेका छन ्।  
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पररच्छेद ४ 
मिदािा नामावली िथा तनवािचन सञ्चालन  

 

तनवािचन व्यवस्थापन महाकाखा अतिगिि रहेको मिदािा नामवली िथा तनवािचन सञ्चालन काखाले 
संर्वधान र संघीय कानून बमोन्जम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेकसभा सदस्य, स्थानीय 
िहका सदस्यको तनवािचन सञ्चालनका लातग तनवािचन कायाििातलका बनाउने, तनवािचन अतधकृिको 
तनयनु्क्तको लातग तयाय पररषद्साँग समतवय गने, मिपरको तडजाइन र छपाईको व्यवस्थापन, 
मिदान केतद्रको पनुरावलोकन, मिदािा नामावली दिाि, संकलन िथा अद्यावतधक लगायिको 
कायििम िजुिमा गने, कायििम स्वीकृतिको लातग आयोगमा पेक गने, स्वीकृि कायििम 
कायाितवयनको लातग न्जल्लाहरूसाँग समतवय गने कायि गरेको छ । र्वतभन्न न्जल्लास्िरका तनकाय 
िथा सरोकारवालाहरूबाट आएका समस्या समाधानका लातग पहल गने, तनवािचनको समयमा 
अन्तिम मिदािा नामावली छपाई पश्चाि रूज,ु ्यार्कङ, बाईन्ण्डङ गरी सम्बन्तधि मखु्य तनवािचन 
अतधकृिको कायािलयमा पठाउने, मिदान कायि सञ्चालन र मिगणना पश्चाि मिपररणाम संकलन 
र घोषणा गने सम्मको कायि गदिछ । यसका साथै तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र 
मिदािा पररचयपर सम्बतधमा नीतिगि तनणियको लातग आयोगसमि प्रस्िाव पेक गने र मिदािा 
पररचयपर र्विरण िथा प्रयोग सम्बतधमा आवश्यक कायि गरेको छ ।  

४.१ संवैधातनक िथा कानूनी व्यवस्था 

नेपालको संर्वधानको भाग २४ को धारा २४६ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, 
प्रदेक सभाका सदस्य, स्थानीय िहका सदस्यको तनवािचनको सञ्चालन एवम ् रार्ष्ट्रय महत्त्वका 
र्वषयमा जनमि संग्रह गराउने न्जम्मेवारी तनवािचन आयोगलाई रहेको छ । नेपाल सरकारले 
तनवािचन आयोगको परामकिमा तनवािचनको तमति िोक्ने व्यवस्था रहेको छ िर उपतनवािचनको 
सतदभिमा स्थानीय िहको उपतनवािचनको तमति आयोगको परामकिमा नेपाल सरकारले िोक्ने र 
प्रतितनतधसभा एवम ् प्रदेकसभा सदस्यको उपतनवािचनको हकमा नेपाल सरकारसाँगको समतवयमा 
तनवािचन आयोगले उपतनवािचनको तमति िोक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तनवािचन सञ्चालन र 
व्यवस्थापनका लातग तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ लगायिका तनवािचन सञ्चालन सम्बतधी ऐन, 
तनयम, तनदेन्कका र कायिर्वतधहरू रहेका छन ्। 

संर्वधान िथा संघीय कानून बमोन्जमको उक्त तनवािचन सञ्चालनका लातग मिदािा नामावली 
ियार गने काम पतन तनवािचन आयोगलाई छ । त्यस्िै तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा 
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११(ख) बमोन्जम मिदािाको पर्हचानको लातग आवश्यक व्यवस्था तमलाउने काम तनवािचन 
आयोगले गनुि पदिछ । मिदािा नामावली ऐन, २०७३ ले संर्वधान िथा संघीय कानून बमोन्जम 
हनुे तनवािचनको लातग मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक गने र्वतध र प्रर्िया तनधािरण 
गरेको छ । संर्वधान एवम ् कानून बमोन्जम तनवािचनहरूको लातग आवश्यक पने मिदािा 
नामावली तनवािचन आयोगले ियार गदिछ । 

आयोगले आफ्ना न्जम्मेवारी पूरा गनि आवतधक रणनीतिक योजना िजुिमा गरी कायाितवयन गदै 
आएको छ । सोही िममा दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना (२०७१/०७२-२०७५/०७६) 
को स्िम्भ ३ मा मिदािा दिाि र तनवािचन प्रर्वतध अतिगिि सबै योग्य मिदािाको नाम दिाि 
तनरतिर रूपमा हनुे कुरा सतुनन्श्चि गने भनी िोर्कएको छ ।साथै स्िम्भ ५ को सामग्री 
व्यवस्थापन र तनवािचन सञ्चालन अतिगिि लक्ष्य १५ मा मिदािामैरी तनवािचन सञ्चालन गने भनी 
उल्लेख गररएको छ । आवतधक रणनीतिक योजनाले तनददिष्ट गरेका उपयुिक्त रणनीतिक एवम ्
कायिनीति अतिगििका र्ियाकलापहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन यसै काखाबाट हुाँदै आएको छ ।  

४.२ मिदािा नामावली िथा तनवािचन सञ्चालन  

४.२.१ तनरतिर मिदािा दिाि  

मिदािा नामावली ियारी सम्बतधी कायि एक गतिकील िथा तनरतिरको कायि प्रर्िया भएको हुाँदा 
आयोगले फोटोसर्हिको मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गने कायिलाई तनरतिर रूपमा सञ्चालन 
गदै आइरहेको छ । आयोगको सोही नीति बमोन्जम ७७ वटै न्जल्ला तनवािचन कायािलय िथा 
न्जल्ला प्रकासन कायािलय र िोर्कएका ३८ वटा इलाका प्रकासन कायािलयहरूमा तनयतमि रूपमा 
मिदािा दिाि कायि सञ्चालन भइरहेको छ । मिदािा नामावली दिाि सम्बतधी  न्जल्लागि र्वस्ििृ 
र्ववरण अनसूुची-६ मा संलग्न गररएको छ । यस अतिगिि आतथिक वषि २०७५/०७६ मा  
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, न्जल्ला प्रकासन कायािलय, इलाका प्रकासन कायािलय र घनु्म्ि 
न्कर्वरबाट दिाि भएका मिदािाको र्ववरण देहाय बमोन्जम रहेको छ । 
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15360

377845

117605

66127

तनरतिर मिदािा दिाि र्ववरण 

                      

                    

                    

                   

 

 तनरतिर मिदािा दिाि र्ववरण 

ि.सं. दिािस्थान मर्हला परुूष अतय जम्मा 

1 न्जल्ला तनवािचन कायािलय 5838 9519 3 15360 

2 न्जल्ला प्रकासन कायािलय 176054 201789 2 377845 

3 इलाका प्रकासन कायािलय 56519 61085 1 117605 

४   घमु्िी सेवा कायििम 36893 29234 0 66127 

जम्मा 275304 301627 6 576937 
 

 मिदािा दिाि सम्बतधी मातथ उन्ल्लन्खि र्ववरणलाई विृ न्चरमा देहायबमोन्जम प्रस्ििु   

   गररएको छ ।  
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४.२.२ एकीकृि घमु्िी सेवा कायििमबाट मिदािा नामावली दिाि   

न्जल्ला प्रकासन कायािलयले न्जल्लाका र्वतभन्न स्थानमा तनयतमि रूपमा सञ्चालन गने एकीकृि 
घनु्म्ि सेवामा न्जल्ला तनवािचन कायािलय समेि सहभागी भई मिदािा नामावली दिािको कायि गने 
गररएको छ । र्व.सं. 20७५ साल श्रावण १ गिे देन्ख र्व.सं. २०७६ साल असार मसाति 
सम्म ७७ वटा न्जल्ला मध्ये र्वतभन्न ६७ वटा न्जल्लामा घमु्िी सेवा सञ्चालन भएको तथयो । 
उक्त ६७ न्जल्लाको 229 स्थानमा सञ्चातलि एकीकृि घमु्िी सेवा कायििमबाट मर्हला 
३६,८९३ र परुूष २९,२३४ गरी जम्मा 66,127 जनाले मिदािा नामावलीमा नाम दिाि 
गराएका तथए । जसको र्ववरण अनसूुची-७ मा समावेस छ । 

 

४.२.३. मिदािा अद्यावतधक र्ववरण  

आतथिक वषि २०७५/०७६ मा तनरतिर मिदािा दिाि कायििमका साथसाथै मिदािाहरूको 
र्ववरण स्थानातिरण, सच्याउने, हटाउने गरी ४५८६ जनाको अद्यावतधक गने कायि समेि 
गररएको छ । मिदािाको अद्यावतधक गररएको र्ववरण देहाय बमोन्जम रहेको छ । 

 

तनरतिर मिदािा दिाि कायििमबाट अद्यावतधक भएको मिदािाको र्ववरण 

ि.सं. र्ववरण जना 
1 मिदािाको र्ववरण स्थानातिरण  १६३३  

2 मिदािाको र्ववरण सच्चाउने २२७४ 

3 मिदािाको दोहोरो परेको र्ववरण हटाउने ६७९ 

मिदािाको जम्मा अद्यावतधक र्ववरण ४५८६ 
 

तनरतिर मिदािा दिाि कायििमबाट अद्यावतधक भएको मिदािा मातथ उन्ल्लन्खि र्ववरणलाई विृ 
न्चरमा देहायबमोन्जम प्रस्ििु गररएको छ । 
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अद्यावतधक भएको मिदािाको र्ववरण
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४.२.४ मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायििम तनदेन्कका पररमाजिन  

मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायििम सञ्चालनलाई सहज, सरल र व्यवन्स्थि 
बनाउन मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायििम तनदेन्कका २०६८ लाई पररमाजिन 
गरी मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायििम तनदेन्कका २०७५ ियार गरी 
स्वीकृतिको लातग आयोगमा पेक गररएको तथयो । उक्त तनदेन्कका पररमाजिनका लातग तनवािचन 
आयोगको तनवािचन व्यवस्थापन महाकाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा गहृ मतरालय र संघीय मातमला 
िथा सामातय प्रकासन मतरालयको प्रतितनतध सदस्य रहने गरी मिदािा नामावली संकलन िथा 
अद्यावतधक कायििम िजुिमा िथा कायाितवयन सतमति गठन भएको तथयो ।सो सतमतिले र्वतभन्न 
तमतिमा बैठक बसी तनदेन्कका ियार गरेको हो । न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूबाट सोही 
तनदेन्कका बमोन्जम मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक गने कायि हुाँदै आएको छ । 

 

४.२.५ मिदानकेतद्र पनुरावलोकन मापदण्ड पररमाजिन  

र्व.सं. २०७४ सालमा िोर्कएका मध्ये अतधकांक मिदानस्थलहरू मिदािाहरूको लातग पायक 
पने िथा सरु्वधायकु्त स्थानमै भएिा पतन केही न्जल्लाबाट सो न्जल्लाका केही मिदान स्थल र 
केतद्रहरू अपायक परेको, नन्जकमा मिदानस्थल हुाँदाहुाँदै केही मिदािालाई टाढाको 
मिदानस्थलमा जान ुपरेको, नन्जकमा मिदानस्थल िोक्ने पूवािधार हुाँदाहुाँदै टाढा िोर्कएको, खलुा 
चौरमा मिदानस्थल रहेको, अको वडाको बाटो भएर मिदानस्थल जानपुरेको, एकै मिदानस्थलमा 
एकभतदा बढी मिदानकेतद्र िोक्दा कतिपय स्थलमा पयािप्त स्थानको अभाव भएको जस्िा र्वतभन्न 
समस्या र गनुासाहरू तलन्खि रूपमा प्राप्त भएका र आयोगवाट तनवािचन अनगुमन गनि जााँदा 
समेि केही असरु्वधाहरू र्वद्यमान रहेका देन्खएकाले तनवािचन आयोगको तनवािचन व्यवस्थापन 
महाकाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा गहृ मतरालय र न्किा र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मतरालयका 
प्रतितनतध रहने गरी मिदान केतद्र पनुरावलोकन सम्बतधी आधार र मापदण्ड पररमाजिन िथा 
तसफाररस सतमति गठन भएको तथयो । उक्त सतमतिले र्वतभन्न तमतिमा छलफल गरी मिदानकेतद्र 
पनुरावलोकन मापदण्ड २०७६ ियार गरेको छ । 
 

४.२.६ अध्ययन, अनसुतधान र प्रतिवेदन  

सम्मातनि सवोच्च अदालिको वैदेन्कक रोजगारीको िममा र्वदेकमा रहेका नेपाली गररकहरूलाई 
मिदानको अतधकार प्रदान गनिको लातग आवश्यक कानूनी िथा अतय पवुािधारहरूको व्यवस्था 
हाल भै नसकेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी िथा अतय पूवािधारहरूको व्यवस्था नगरी ित्कालै 
वैदेन्कक रोजगारीको िममा र्वदेकमा रहेका नागररकहरूलाई मिदानको अतधकार प्रदान गनि 
व्यवहाररक रूपमा सम्भव हनुे नदेन्खदा प्रस्ििु ररट तनवेदन खारेज हनुे ठहछि ।  
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प्रस्ििु ररट तनवेदन खारेज हनुे ठहरे िापतन मातथल्ला प्रकरणहरूमा र्ववेचना भए बमोन्जम 
तनवािचनमा मिदान गनि पाउने अतधकार नागररकको आधारभिू मानव अतधकार िथा संवैधातनक 
अतधकार समेि भएको िथा तनवािचनमा सबै नागररकको समान अवसर सर्हि वास्िर्वक भावना र 
इच्छा समेिलाई प्रतितनतधत्व गनिको लातग वैदेन्कक रोजगारीमा रहेका नागररकहरूलाई मलुकु 
बार्हरबाटै सबै िहको तनवािचनमा मिदान गने अवसर प्रदान गनुिपने देन्खएको िथा सो कायिलाई 
व्यावहाररक रूपमा समेि कायाितवयन गनि सर्कनेनै देन्खदा आवश्यक कानूनी र अतय 
पूवािधारहरूको व्यवस्था गरी वैदेन्कक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागररकहरूलाई मिदानको 
अतधकार प्रदान गनि” भने्न  तनदेकात्मक आदेक र राज्य व्यवस्था िथा सकुासन सतमतिको तमति 
२०७५/९/४ को “र्वदेकमा रहेका नेपाली मिदािाहरूलाई समेि मिातधकार प्रदान गनि 
आवश्यक कानूनी व्यवस्थाका साथै तनवािचन व्यवस्थापनका लातग गररन ुपने ियारीका सम्बतधमा 
अध्ययन गरी यथान्कघ्र सतमतिमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन तनवािचन आयोगलाई तनदेकन ददन”े 

भन्ने  व्यहोराको तनदेकन प्राप्त भएको छ । 

सम्मानीि सवोच्च अदालिको आदेक कायाितवयन गने सतदभिमा आयोगले तमति २०७५/९/९ मा  
तनवािचन आयकु्त सधुीर कुमार काहको संयोजकत्वमा गठन भएको र तमति २०७६/१/९ मा  
तनवािचन आयकु्त नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा प्रधानमतरी िथा मतरी पररषद्को कायािलय, गहृ 
मतरालय, अथि मतरालय, परराष्ट्र मतरालय, श्रम, रोजगार िथा सामान्जक सरुिा मतरालय, कानून, 

तयाय िथा संसदीय मातमला मतरालय, तनवािचन आयोगका सन्चव रहन ुभएको तनदेकक सतमति  
पूनःगठन गरी  र्वदेकमा रहेका  नेपालीहरूलाई  मिदानको व्यवस्था गने सम्बतधमा अध्ययन 
गरी प्रतिवेदन पेक गनि कायािदेक ददइएको  तथयो । तनदेकक सतमतिको तमति २०७५/९/१२ मा 
भएको तनणियले सतमतिलाई अध्ययनमा सहयोग पयुािउन तनवािचन आयोगका सहसन्चव तनवािचन 
व्यवस्थापन महाकाखा प्रमखुको  संयोजकत्वमा  एक कायिदल गठन गरी  अध्ययन प्रतिवेदनको 
मस्यौदा ियार गरी  पेक गने  न्जम्मेवारी  ददइएको तथयो । कायिदललाई  प्राप्त न्जम्मेवारी 
वमोन्जम वाह्य मिदानका सम्बतधमा र्वगिमा भएका अध्ययन, अतय देकहरूले गरेका अभ्यास, 

मिदानका र्वतधहरू लगायि वाह्य मिदानका र्वर्वध पिहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन ियार 
गरेको  छ । 

 

४.२.७ मिदािा नामावली सम्बतधी समस्या एवम ्समाधानका उपायहरू  

न्जल्ला तनवािचन कायािलय ७७, न्जल्ला प्रकासन कायािलय ७७ र  इलाका प्रकासन कायािलय 
३८ मा सम्पन्न तनरतिर मिदािा नामावली संकलन कायििमबाट २,३८,४११ जना मर्हला, 
२,७२,३९३ परुूष  र अतय ६ गरी जम्मा 5,10,810 जनाले मिदािा नामावलीमा नाम दिाि 
गराएका छन ्। र्वतभन्न ६३ न्जल्लाका २२९ स्थानमा सञ्चालन गररएको एकीकृि घमु्िी सेवा 



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६  31 

 

कायििमबाट 36,893 मर्हला र 29,234 परुूष गरी जम्मा 66,127 जनाले नामावलीमा 
नाम दिाि गराएका छन ् । न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूमा नाम साने 1,633 जना, नाम 
हटाउने 679 जना र रटुी सच्याउने 2,274 जना गरी जम्मा 4,586  जनाले मिदािा 
नामावलीमा नाम अद्यावतधक गररएको छ । मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक 
कायििम तनदेन्कका, २०७५ ियार भई स्वीकृतिको लातग आयोगमा पेक भएको छ । मिदान 
केतद्र पनुरावलोकन मापदण्ड, २०७६ ियार भई आयोगमा पेक हनु े िममा रहेको छ । 
र्वदेकमा रहेका नेपाली मिदािाहरूलाई मिातधकार प्रदान गने सम्बतधमा अध्ययन प्रतिवेदन 
ियार भई तनदेकक सतमतिमा पेक भएको छ । 

कमिचारी समायोजनका कारण दि र िातलम प्राप्त कमिचारीहरूको सरूवा भएकोले 
कमिचारीहरूको अभाव एवम ्अतयौलिाले तबकेष मिदािा दिाि कायििम सञ्चालन गनि सर्कएको 
छैन । मिदािा नामावली दिाि सफ्टवेयरमा देन्खएको कमी कमजोरीका कारण डाटा हराउने, 
नष्ट हनुे समस्या रहेको छ । दि िथा िातलम प्राप्त जनकन्क्तको सरूवा भएपतछ आयोगमा 
सरूवा भएर आएका मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायिमा खर्टने जनकन्क्तलाई 
पयािप्त िातलम िथा ज्ञान, सीप र सरु्वधा प्रदान गनि नसर्कएकोले नामावली दिािमा पूणिरूपमा 
कदु्धिा ल्याउन सर्कएको छैन । मिदािा दिाि अतभयान देकव्यापी रूपमा सञ्चालन गदाि धेरै 
समय, व्यन्क्त, तनकाय र काखाहरूको समतवयमा मार सम्भव हनुे भएकोले यस कायिमा उच्च 
प्राथतमकिा र सबैको सहभातगिा जटुाउन ु पने हतुछ । मिदािा नामावलीमा दोहोरो नाम दिाि 
लगायिका कारण मिदािाहरूले  चाहेको र खोजेको ठाउाँमा नाम नभेर्टन ेहुाँदा गनुासो आउने 
गरेको छ । नामावली दिाि सम्बतधमा मिदािा िथा सरोकारवालाहरू सचेि र न्जम्मेवार 
नहनुकुा साथै समयमै मिदािा नामावलीमा आफ्नो नाम दिाि गराउन े कायि मिदािाको 
प्राथतमकिामा पने गरेको छैन । र्वकेष मिदािा नामावली संकलन कायििम गनिका लातग नेपाल 
सरकार, अथि मतरालयबाट पयािप्त बजेट नभएको हुाँदा प्रभावकारी रूपमा र्वकेष मिदािा 
नामावली  कायििम सञ्चालन गनि कदठनाइ हनुे गरेको छ ।  

र्वदेकमा रहेका नेपाली नागररकहरूको मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गने सम्बतधी व्यवस्था 
गने, मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावतधक कायििममा संलग्न अनभुवी कमिचारीको तनरतिरिा 
कायम गने, मिदािा हनु योग्य सबै नागररकहरूको नाम समयमा नै मिदािा नामावलीमा दिाि 
गराउने, मिदािा नामावली दिाि कायििमलाई स्थानीय िहका वडास्िरसम्म र्वस्िार गरी नाम 
दिाि गनुि गराउने गराउने िथा मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक एवम ् तनवािचन 
सञ्चालनमा आधतुनक प्रर्वतधको प्रयोगलाई बढाउाँदै लैजाने कायि चनुौिीपूणि रहेको छ । 
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मिदािा नामावली ऐन, २०७३ बमोन्जमका तनयमावली, मापदण्ड, तनदेन्ककाको िजुिमा र 
समसामर्यक पररमाजिन गनुिपने, मिदािा नामावली संकलन, दिाि र अद्यावतधक गनिका लातग दाबी 
तबरोध जस्िा कायििमलाई प्रभावकारी बनाउन वार्षिक रूपमा क्यालेण्डर ियार गरी तनयतमि 
सञ्चालन गनुिपने, मिदािा नामावलीको तनरतिर नाम दिाि गने कायिमा सबै सरोकारवालालाई 
न्जम्मेवार बनाइ स्थानीयस्िरसम्म पहुाँच र्वस्िार गनुिपने देन्खतछ । त्यसैगरी मिदािा नामावली 
दिाि िथा अद्यावतधक कायििममा संलग्न जनकन्क्तलाई प्रभावकारी िातलम ददई न्जम्मेवार बनाउन ु
पने, मिदािा नामावली दिाि गने सम्बतधमा मिदािा र सरोकारवालालाई सचेि र जागरूक 
बनाउन स्थानीयस्िरसम्म सचेिनामूलक कायििम सञ्चालन गनुिपने, मिदािा नामावली दिाि 
सम्बतधमा राजनीतिक दल िथा सरोकारवालाहरूको समतवय र सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ु
पने र आयोग, सन्चवालय, कायािलयबीच समतवय, सहकायिका लातग अतिरर्िया िथा छलफल 
कायििमलाई बढाउाँदै लैजान ुपने देन्खतछ । न्जल्ला तनवािचन कायािलय र केतद्रको Data Center  

बीच Data Connectivity  व्यवन्स्थि र अद्यावतधक गनुिपने, मिदािा नामावलीको कदु्धिाका लातग 
सम्बन्तधि न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूलाई न्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउन ु पने, मिदािा 
दिािको तनन्म्ि केतद्र, न्जल्ला र  दिािस्थलसम्म सम्बद्ध तनकाय र सरोकारवालाहरू बीच 
प्रभावकारी समतवय र सहकायि हनुपुने देन्खतछ । मिदािा नामावली दिािको लातग आवश्यक 
दि र प्रयाप्त जनकन्क्त, बजेट िथा भौतिक सामग्री उपलब्ध हनुपुने िथा सीमातिकृि समदुायको 
बसोबास रहेको र मिदािा नामावलीमा नाम दिाि कम भएका गाउाँ टोल पर्हचान गरी त्यस्िा 
स्थानमा दिाि टोली पठाइ नाम दिाि गने व्यवस्था तमलाइ मिदािा नामावली सकलन कायिमा 
सधुार गनुिपने देन्खएको छ । 
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पररच्छेद ५ 
तनवािचन न्किा िथा िातलम  

कुनै पतन संगठनको उदे्दश्य प्रातप्तका लातग दि जनकन्क्तको ठुलो महत्व रहेको हतुछ । तनवािचन 
व्यवस्थापनलाई सहज र सरल बनाउन आयोग र अतिगिि कायािलयका कमिचारी िथा तनवािचनको 
अवतधमा खर्टने जनकन्क्तलाई दि, सीपयकु्त र िमिावान बनाउन तनवािचन सम्बतधी िातलमको 
आवश्यकिा पदिछ । त्यसैगरी तनवािचनका सरोकारवालाहरूको िमिा अतभवदृ्धीका लातग आयोगले 
र्वषयगि िथा ब्रीज मोड्युल अतिगििका र्वतभन्न िालीमहरू सञ्चालन गदै आएको छ । 
मिदािालाई तनवािचनको प्रर्ियाका सम्बतधमा सू-ससूुन्चि गराई जागरूक िलु्याउन तनवािचन िथा 
मिदािा न्किालाई तनरतिर अगातड बढाउाँदै आएको छ । आयोगमा तनवािचन न्किा िथा सूचना 
केतद्रको स्थापना र सञ्चालनका  साथै  गण्डकी र सदुरुपन्श्चम प्रदेकमा समेि तनवािचन न्किा िथा 
सूचना केतद्रको स्थापना र सञ्चालन गदै आएको छ । तनवािचन न्किा िथा िातलम सम्बतधमा 
आतथिक वषि २०७५/०७६ मा सम्पादन गररएका मूख्य कायिहरू देहायबमोन्जम रहेकाछन ्। 

५.१ तनवािचन न्किा 

५.१.१ तनवािचन न्किा िथा सूचना केतद्र  

तनवािचन न्किालाई तनरतिर रूपमा सञ चालन गरी तनवािचन प्रणाली, र्वतध र प्रर्ियाप्रति 
मिदािाको सचेिना अतभवरृ्द्ध गनि तनवािचनमा मिदािाको सहभातगिा बढाउने, बदर मि घटाउने 
िथा ससूुन्चि एवम ्प्रन्कन्िि मिदािा ियार पाने उदे्दश्यले  र्व.सं. २०६९ सालमा स्थापना भई 
सञ्चालनमा आएको आयोग पररसरमा रहेको तनवािचन न्किा िथा सूचना केतद्रमा प्रतिवेदन 
अवतधसम्म र्वतभन्न समहुमा अध्ययन भ्रमण गरी तनवािचन न्किा तलनेको सङ्ख्या ३०,४४० 
पगेुको छ । यस आतथिक वषिमा मार ३ हजार ७ सय ८६ जनाले केतद्रको अध्ययन भ्रमण 
गरेका छन ्। 

केतद्रको स्थापना पश्चाि हालसम्मका भ्रमणकिािको र्ववरण हेदाि र्वद्यालयका किा १० मा 
अध्ययन गने र्वद्याथीहरूको उत्साहजनक एवम ्उल्लेखनीय सहभातगिा रहेको छ । जसमा तनजी 
र्वद्यालयका र्वद्याथीहरूले बढी मारामा अवलोकन गने गरेका छन ्भने सामदुार्यक र्वद्यालयको 
उपन्स्थति िलुनात्मक रूपमा तयून रहेको छ । लैर्िक रूपमा हेदाि मर्हला र परुूष मध्ये 
परुूषको सङ्ख्या केही बढी देन्खतछ । यस केतद्रमा अध्ययन भ्रमण गने अतय 
सरोकारवालाहरूको उपन्स्थति तयून रहेको छ । 
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५.१.२ प्रदेकस्िरका तनवािचन न्किा िथा सूचना केतद्र  

तनवािचन न्किालाई र्वस्िार गनुिका साथै तनरतिर रूपमा सञ्चालन गने उदे्दश्यले आफ्नै भवन 
रहेका न्जल्ला तनवािचन कायािलय, कास्की र कैलालीमा स्थापना भएका प्रदेकस्िरका तनवािचन 
न्किा िथा सूचना केतद्रबाट तनयतमि रूपमा तनवािचन न्किा प्रदान गने कायि भइरहेको छ । 
उक्त केतद्रहरूबाट सामदुार्यक िथा तनजी र्वद्यालयका र्वद्याथी, राजनीतिक दलका कायिकिाि 
लगायिका सरोकारवाला लन्िि गरी तनरतिर रूपमा तनवािचन न्किा सञ्चालन भइरहेको छ ।यस 
अवतधमा न्जल्ला तनवािचन कायािलय, कास्कीमा सञ चातलि केतद्रमा १३ समहुका जम्मा ६९२ 
जनाले र न्जल्ला तनवािचन कायािलय, कैलालीमा सञ चातलि केतद्रमा ११ समहुका जम्मा ७०५ 
जनाले अध्ययन भ्रमण गरेका छन ्। 

५.१.३ घमु्िी तनवािचन न्किा कायििम  

तनवािचन न्किालाई र्वस्िार गने उदे्दश्यले र्पछतडएका समदुायका बालबातलका अध्ययन गने 
र्वद्यालय मध्ये यस आतथिक वषिमा तसतधपुाल्चोक न्जल्ला हेलम्ब ु गाउाँपातलकाको श्री भवुनेश्वरी 
माध्यातमक र्वद्यालयमा तमति २०७६/३/२ गिे र मेलम्ची नगरपातलकाको श्री जलपादेवी 
माध्यातमक र्वद्यालयमा तमति २०७६/३/३ गिे घमु्िी तनवािचन न्किा कायििम सञ्चालन 
गररएको तथयो । सो कायििमबाट दईु वटा र्वद्यालयका गरी जम्मा २२० जना र्वद्याथी िथा 
न्किकहरूले तनवािचन न्किा प्राप्त गरेका तथए । 

५.१.४ सामान्जक अध्ययन  र्वषय न्किकका लातग प्रन्किण कायििम   

सामान्जक अध्ययन र्वषय न्किकका लातग तनवािचन न्किा प्रन्किण कायििम काठमाण्डौमा मार 
सीतमि रहेकोमा यसको प्रभावकाररिालाई मध्यनजर गरी आतथिक वषि २०७५/०७६ देन्ख 
उपत्यका बार्हर पतन सञ चालन गने प्रारम्भ गररएको छ ।यस तसलतसलामा तमति २०७६ असार 
२४ देन्ख असार २७ गिेसम्म दईु चरणमा धाददङ र नवुाकोट न्जल्लाका माध्यतमक र्वद्यालयका 
सामान्जक अध्ययन र्वषय न्किकहरूका लातग दईु ददने कायििमको आयोजना गररएको तथयो । 
उक्त प्रन्किण कायििममा न्किा, र्वज्ञान िथा प्रर्वतध मतरालयका प्रतितनतध, बागमिी प्रदेकका 
सामान्जक र्वकास मतरालयका प्रतितनतध, न्जल्लाका न्किा समतवय एकाइ प्रमखुहरू, सामान्जक 
अध्ययन र्वषयका न्किकहरू सर्हि नवुाकोटमा ७१ जना र धाददङमा ९७ जना गरी जम्मा 
१६८ जनाको सहभातगिा रहेको तथयो । आयोगको आयोजनामा सञ्चातलि उक्त प्रन्किण 
कायििम आइएफइएस, नेपालको सहयोगमा सम्पन्न भएको  तथयो । 
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५.२ तनवािचन िातलम 

५.२.१  Building Resources in Democracy Governance and Elections (BRIDGE)  

       Showcase Workshop  

तनवािचन आयोगले सन ् २००८ देन्ख सञ्चालन गदै आएको अतिरािर्ष्ट्रय स्िरको ब्रीज मोड्युल 
िातलमको बारेमा आयोगका माननीय आयकु्तहरू, पदातधकारी िथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ 
अतधकारीहरूलाई जानकारी गराउने उदे्दश्यले तमति २०७५/५/४ गिे BRIDGE  Showcase 
कायिकाला सम्पन्न भएको तथयो । ित्कालीन माननीय प्रमखु तनवािचन आयकु्तको अध्यििामा 
भएको उद् घाटन कायििममा तनवािचन आयकु्तहरू, आयोगका सन्चव, सहसन्चवहरू िथा नेपाल 
सरकारका र्वतभन्न मतरालयका सहसन्चव िथा उपसन्चवहरू, ब्रीज  सहजकिािहरू िथा अतय 
कमिचारीहरूको उपन्स्थति रहेको तथयो । सो कायििममा ब्रीज का सहजकिािहरूले सहजीकरण 
गनुि भएको तथयो । उक्त कायिकाला यएुनतडपी  इएसपी को सहयोगमा सम्पन्न भएको तथयो । 

५.२.२ तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतधी रणनीतिक योजना कायिकाला  

तमति २०७५ भदौ २४ देन्ख २६ गिे सम्म तनवािचन आयोगमा Strategic Planning for Electoral 

Management र्वषयक ब्रीज कायिकाला सम्पन्न भएको तथयो ।तनवािचन व्यवस्थापनका सम्बतधमा 
रणनीतिक योजना तनमािण सम्बतधी र्वषय बस्ि ु समेटी सञ चालन गररएको उक्त प्रन्किणमा 
तनवािचन आयोग र अतिगििका उपसन्चव िथा अतधकृि स्िरका  ५ जना मर्हला सर्हि २५ जना 
कमिचारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो । आयोगको आयोजना र्वकास साझेदार संस्था यएुनतडपी 
इएसपी र इतटरनेश् नल आइतडइएको प्रार्वतधक सहयोगमा सो कायिकाला सम्पन्न गररएको तथयो । 

५.२.३ BRIDGE,  Train the Facilitator (TtF) Programme  

आयोगको आयोजनामा तमति २०७५ कातििक ३० गिेदेन्ख मन्ङ्सर १० गिे सम्म BRIDGE, 

Train the Facilitator (TtF) कायििम सम्पन्न भएको तथयो । तनवािचन आयोग र अतिगिि 
कायािलयमा कायिरि कमिचारीहरू र आयोगको र्वकास साझेदार संस्थाहरू यएुनतडपी इएसपी, 
आइएफइएस र इतटरनेश् नल आइतडइएबाट समेि सहभातगिा रहेको उक्त कायििममा ६ जना 
मर्हला र १४ जना परुूष गरी जम्मा २० जनाको सहभातगिा रहेको तथयो । आयोगका 
कमिचारीहरूको िमिा अतभबरृ्द्धका लातग १० ददनसम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रन्किण 
कायििममा रार्ष्ट्रय सहजकिािहरूको मार संलग्निामा सञ्चालन गररएको पर्हलो कायििम तथयो । 

प्रन्किण कायििम सञ चालन गने िररका, सहजीकरणको लातग आवश्यक पने कला र सीप, 
आकषिक प्रस्ििुीकरणको ढााँचा लगायिका र्वषयमा सैिान्तिक अवधारणा ददइए पश् चाि 
सहभागीहरूलाई नै प्रस्ििुीकरण ियार गरी समहुमा प्रस्ितुि गनि लगाइएको सो कायििममा 
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सहजकिािहरूबाट सहभागीका सधुार गनुिपने र्वषयमा पषृ्ठपोषण प्रदान गररएको तथयो । उक्त 
कायििम यएुनतडपी  इएसपीको सहयोगमा सम्पन्न भएको तथयो । 

५.२.४ तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्वषयक ब्रीज कायिकाला   

आयोगले तनवािचन आयोग वा अतिगिि सरूवा वा पदस्थापन भई आउने नयााँ कमिचारीहरूलाई 
आयोग र तनवािचनका र्वर्वध पिहरूसाँग पररन्चि गराउने उदे्दश्यले र्वगिदेन्ख नै त्यस्िा 
कमिचारीहरूका लातग तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन र्वषयक ब्रीज  कायिकाला सञ्चालन गदै 
आएको छ ।यस कायिकालामा तनवािचन सम्बतधी सामातय जानकारीका साथै तनवािचन चि, 

तनवािचन प्रणाली, तनवािचन कानून, तनवािचनका सरोकारवालाहरू, मिदािा नामावली, तनवािचन िथा 
मिदािा न्किा, तनवािचन योजना िथा सामग्री व्यवस्थापन जस्िा र्वषयहरू समेर्टएका छन ् । 
आतथिक वषि २०७५/०७६ यस तबषय अतिगिि सञ्चालन गररएका कायििमहरूको र्ववरण देहाय 
बमोन्जम रहेको छ । उक्त कायिकाला यएुनतडर्प ईएसर्प र आइएफइएसको सहयोगमा सम्पन्न 
भएको तथयो । 

 

ि.सं. कायििम सञ्चालन तमति  स्थान सहभागी 
सङ् ख्या 

जम्मा 
सहभागी 
सङ् ख्या मर्हला परुूष 

१. २०७६ मन्ङ्सर २२ - २४ सम्म काठमाण्डौ ७ १७ २४ 

२. २०७६ मन्ङ्सर २५ - २८ सम्म नेपालगञ ज १८ ५ २३   

५.२.५ लैर्िक समानिा र तनवािचन र्वषयक ब्रीज कायिकाला  

आतथिक वषि २०७५/०७६ मा तनवािचनको प्रर्िया िथा पद्दति समेिमा मर्हला, दतलि, अपाििा 
भएका व्यन्क्त, र्पछतडएको िेर, वगि समेिको सहभातगिाका लातग  लैर्िक समानिा र तनवािचन 
र्वषयक ब्रीज  िातलम र्वतभन्न तमतिमा र स्थानमा सञ्चालन भएका तथए । राजनीतिक दलका 
प्रतितनतधहरू, नागररक समाजका प्रतितनतधहरू, मर्हला, जनजाति, दतलि, अपाििा भएका व्यन्क्तहरू 
समेिको प्रतितनतधत्व हनुे गरी सञ्चालन भएका उक्त कायििममा तलि, लैर्िकिा र समावेकीकरण, 
तनवािचनमा लैर्िकिा र समावेकीकरण सम्बतधी पिहरू, तनवािचन आयोगको लैन्ङ् गक नीति, 

लैर्िकिा िथा तनवािचन चि, तनवािचन प्रर्ियामा पहुाँच, मर्हला िथा राजनीतिक र्वत्त, 
मर्हलाहरूबीचको र्वर्वधिा, मर्हला िथा समावेन्किा सम्बतधी अतिरािर्ष्ट्रय कानूनी संरचना, तनवािचन 
प्रणाली र समावेकी प्रतितनतधत्व, मर्हला प्रतितनतधत्वको लातग कोटा, तनवािचन व्यवस्थापनमा लैंतगक 
सतिलुन, तनवािचन प्रर्ियामा सेवामखुी भावना लगायिका र्वषय समेर्टएका तथए । लैर्िक 
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समानिा र तनवािचन र्वषयक यएुनतडपी इएसपी, आइएफइएस को सहयोगमा  गररएका  ब्रीज  
कायििमहरूको र्ववरण देहाय बमोन्जम रहेको छ । 

ि.सं. कायििम सञ्चालन तमति  स्थान सहभागी 
सङ् ख्या 

जम्मा 
सहभागी 
सङ् ख्या मर्हला परुूष 

१. २०७६ मन्ङ्सर २५ - २७ सम्म काठमाण्डौ १७ ८ २५ 

२. २०७६ माघ २४ -२५ सम्म भक्तपरु ११ १५ २६ 
३. २०७६ फागनु १२ - १३ सम्म धरान ११ १४ २५ 

४. २०७६ फागनु १२ - १३ सम्म सङ् खवुासभा १९ ६ २५ 

५. २०७६ असार १३ - १५ सम्म  पााँचथर १७ ८ २५ 

६. २०७६ असार १३ - १५ सम्म दाङ १२ १३ २५ 
 

५.३ पसु्िकालय 

लोकितर, तनवािचन र सकुासन र्वषयका र्वतभन्न पाठ्यपसु्िकहरूको सङ् कलन रहेको आयोगको 
पसु्िकालयमा अध्ययन अनसुतधानको िममा भ्रमण गने पाठकहरूलाई तनयतमि रूपमा 
पसु्िकालय सेवा प्रदान गररएको छ । साथै उन्ल्लन्खि र्वषयका केही पसु्िकहरू यस वषि थप 
गररएको छ । 

५.४ अतय कायिहरू 

तनवािचन आयोगको संन्िप्त पररचय जनाउने ११ तमनेट अवतधको एक डकुमेतिी नेपाली र 
अङ्ग्रजेी दवैु भाषामा ियार गररएको छ । आयोगको भ्रमण गने स्वदेकी िथा र्वदेकी टोलीलाई 
डकुमेतिी प्रदकिन गने गररएको छ । साथै आयोगका प्रतितनतधहरू र्वदेक भ्रमणमा जााँदा समेि 
सो डकुमेतिी प्रदकिन गने गररएको छ । आयोग र तनवािचन व्यवस्थापनका र्वर्वध गतिर्वतधबारे 
आम मिदािा र तनवािचनका सरोकारवालालाई जानकारी प्रदान गनि सहयोग पगु्ने गरी आयोगको 
पररचयात्मक सामग्री ब्रोसर ियार गररएको छ । सामान्जक अध्ययन र्वषय न्किकहरूका लातग 
तनवािचन न्किा प्रन्किण सञ्चालन गनि सहयोग पगु्ने गरी सार्वकको स्रोि पनु्स्िकामा संकोधन र 
पररमाजिन गरी नयााँ रूपमा  ियार गररएको छ । तनवािचनका र्वर्वध र्वषयहरू समेटी एकीकृि 
तनवािचन स्रोि पसु्िक ियार गररएको छ । तनवािचन न्किा िथा सूचना केतद्रमा प्रदकिनमा रान्खने 
अतिर्िि यात्मक किका प्रश्नहरू िथा डकुमेतिीमा समसामर्यक पररमाजिन गरी ियार अद्यावतधक 
गररएको छ ।  
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पररच्छेद 6 

सूचना प्रर्वतध िथा प्रणाली व्यवस्थापन 
 

तनवािचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रर्वतधको प्रयोग गरी तनवािचनका गतिर्वतधहरूलाई व्यवन्स्थि गनि 
आयोगले र्वतभन्न िेरमा प्रर्वतधको प्रयोग गदै आईरहेको छ । सूचना प्रर्वतध र प्रणाली 
व्यवस्थापन सम्बतधमा सम्पादन गररएका मखु्य कायिहरू तनम्नानसुार रहेका छन ्।  

6.१ आयोगको नयााँ वेबसाइट सञ्चालन 

आयोग र आयोगसाँग सम्बन्तधि जानकारी र सूचनाहरू सम्प्रषेण गनिको लातग नर्वनिम प्रर्वतधको 
प्रयोग गरी नया वेबसाइट तनमािण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ | आयोगको नयााँ वेबसाइट 
सञ्चालन गनिको लातग परुानो वेबसाइटमा रहेका डाटाहरूलाई उक्त नयााँ वेबसाइटमा स्थानातिरण 
गररएको छ | 

6.२ तनवािचन सम्बतधी सफ्टवेयर तनमािण 

तनवािचन व्यवस्थापन प्रर्ियालाई स्वचातलि रूपमा सञ्चालन गनि िथा एकीकृि तनवािचन 
व्यवस्थापन प्रणालीको तनमािण गनिको लातग सतमति गठन भएको तथयो । उक्त सतमतिले प्रणालीमा 
आवश्यक एकीकृि पद्धतिको अध्ययन, आवश्यकिा पर्हचान, प्रार्वतधक स्पेन्कर्फकेसन र लागि 
अनमुान  ियार गरी प्रतिबेदन पेक गरेको छ ।    

6.३ कपोरेट एतटी-भाइरस सेट-अप   

तनवािचन आयोगमा रहेका सभिर, डेस्कटप कम््यटुर र ल्यापटप कम््यूटरलाई        लगायिका 
संिमणबाट सरुन्िि बनाउन कपोरेट एतटी-भाइरस खररद गरी सेट-अप गररएको छ |  

6.४ आयोगको नटेवर्कि ङ सधुार  

आयोगमा सञ्चालनमा रहेको इतटरनेट सेवामा समय समयमा देखापने समस्याहरूलाई समाधान गरी 
अझै प्रभाबकारी रूपमा सञ्चालन गनि, नेटवर्कि ङलाइि थप व्यवन्स्थि बनाउन, स्वीच र केवललाई 
थप व्यवस्थापन गनि सम्बन्तधि र्वज्ञको परामकि सेवा खररद गरी आयोगमा सञ्चालनमा रहेको 
इतटरनेट सेवा चसु्ि दरुूस्ि बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।   
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6.५ Biometric Base Voter Registration System (BBVRS) & Integrated Election  

     Information Management System (IEIMS) Training 

आयोग अतिगििका ७७ वटा न्जल्ला तनवािचन कायािलयलाई एकीकृि गनि र्वराटनगर, जनकपरु, 
पोखरा र नेपालगञ्ज गरी ४ स्थानमा  BBVRS (Biometric Based Voter Registration System) र 
IEIMS (Integrated Election Information Management System) सफ्टवेयर सम्बतधी  िातलम सञ्चालन 
गररएको  छ।   

6.६ प्रावितधक सहयोग  

न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूमा सञ्चालनमा रहेका कम््यटुर िथा ल्यापटपहरूमा आइपरेका 
समस्याहरू आयोगबाट दैतनक रूपमा उन्चि समाधान गने गररएको छ   यसका अतिररक्त 
आयोगका कम््यटुर, ल्यापटप िथा नेटवकि मा देखापरेका समस्याहरू समाधान गने गररएको  
छ   जसले गदाि मिदािा नामावली दिाि लगायि कायिहरू गनि तनवािचन कायािलयहरूलाई सहज 
हनुकुा साथै आयोगका दैतनक कामहरू सहज र सरल रूपमा सञ्चालन समेि भएको  
छ ।  
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पररच्छेद-७ 

कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन 
 

आतथिक वषि २०७५/०७६ मा कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापनिफि  तनवािचनसाँग 
सम्बन्तधि र्वतभन्न ऐनहरूको आवश्यकिानसुार संकोधन, राजनीतिक दलहरूको दिाि व्यवस्थापन, 
तनवािचन र्ववाद तनरूपणका कायिहरू, उम्मेदवारको तनवािचन खचि सम्बतधी र्ववरण िथा राजनीतिक 
दलको वार्षिक आय व्यय र्ववरणको प्रतिवेदन समयमा पेक गने गराउने सम्बतधी कायिहरू भएका 
छन ्। यस अवतधमा यस िेरमा भएका मखु्य मखु्य कायिहरूलाईि देहायबमोन्जम प्रस्ििु गररएको 
छ । 

 

७.१ तनवािचन कानून िजुिमा सम्बतधी कायिहरू 

प्रचतलि तनवािचन सम्बतधी ऐनका केही र्वषयहरूमा समसामर्यक संकोधन गनिको लातग केही 
नेपाल ऐनलाई संकोधन गनि बनेको र्वदे्ययकमा समावेक गनि प्रारन्म्भक मसौदा ियार गरी संघीय 
संसदमा पेक गनि नेपाल सरकार गहृ मतरालयमा पठाइएकोमा देहायका र्वदे्ययक राष्ट्रपतिबाट 
प्रमाणीकरण भई लागू भएका छन ्।  
 

प्रमाणीकरण भई लागू भएका ऐने 

(क) केही नेपाल ऐन संकोधन गने ऐन, २०७५ बमोन्जम संकोधन भएका ऐन  
 

ि.सं. ऐेन प्रमाणीकरण र लागू भएको तमति 

1.  तनवािचन आयोग ऐन, २०७3 २०७5/11/19 

2.  तनवािचन (कसूर िथा सजाय) ऐन, २०७३ 
२०७3न२२२२२२२5555माम२२2ऐन,२०७३ 
२०७3 

२०७5/11/19 

3.  राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन, २०७3 २०७5/11/19 

4.  रार्ष्ट्रयसभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७५ २०७5/11/19 

 

(ख) नेपालको संर्वधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संकोधन गने ऐन, २०७५ 
बमोन्जम संकोधन भएका ऐन 

  

ि.सं. ऐेन प्रमाणीकरण र लागू भएको तमति 

1 स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७3 २०७5/11/19 
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यस अवतधमा तनवािचन आयोग र तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतधी १० वटा ऐन, आठ वटा 
तनयमावली, ४ वटा आचार संर्हिा, ३३ वटा तनदेन्कका, कायाितवयनमा रहेको छ । ऐन, 
तनयमावली, आचार संर्हिा र तनदेन्ककाको र्ववरण अनसूुची-१ मा समावेस गररएको छ । 

7.२ राजनीतिक दल सम्बतधी कायिहरू 

नेपालको संर्वधानको धारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोन्जम 
प्रतिवेदन वषिमा देहायका राजनीतिक दलहरूको दिाि िथा दल व्यवस्था सम्बतधी कायि सम्पादन 
गररएको तथयो । प्रतिवेदन वषिमा तनवािचन आयोगमा ५ वटा राजनीतिक दल दिाि भएका 
 छन ्। दिाि भएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण देहायबमोन्जम रहेको छ । 
 
 

ि.स. दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति 

1. 146 नेपाल लोकिान्तरक पाटी 2075/4/31 

2. 147 रार्ष्ट्रय जनमखुी पाटी लोकिान्तरक 2075/5/24 

3. 148 रार्ष्ट्रय प्रजाितर पाटी (संयकु्त) २०७५/१२/२४ 

4. 149 रार्ष्ट्रय प्रजाितर पाटी (लोकिान्तरक) २०७५/१२/२५ 

5. 150 जनमि पाटी (जपा) २०७६/०२/०६ 
 

नोट: आयोगको तमति २०७५।१२।२४ को तनणियानसुार एकीकृि रार्ष्ट्रय प्रजाितर पाटी (राष्ट्रवादी) र 
रार्ष्ट्रय प्रजाितर पाटी (प्रजािान्तरक) एकीकरण भई रार्ष्ट्रय प्रजाितर पाटी (संयकु्त) भएको छ । 

त्यसैगरी प्रतिवेदन वषिमा थप भएका समेि आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलहरूको संख्या 
१२४ रहेका छ । उक्त दलहरूको र्ववरण अनसूुची-८ मा संलग्न गररएको  छ । 

 

७.३  आयोगबाट प्रस्ििु तलन्खि जवाफ  

1. तनवेदक प्रकाक नेपाली र र्वपिी यस आयोग समेि भएको ररट नं. ०७५–Wo-०११३ को 
उत्प्रषेण मदु्दाको तलन्खि जवाफ तमति २०७५/५/१३ मा महातयायातधवक्ताको कायािलय 
माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको  

2. तनवेदक र्ववेककील नेपाली दलका संयोजक उज्वल थापाले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर 
गरेको ररट नं. 075-wo-00950 को तनणिय वदर गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण मदु्दाको 
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तलन्खि जवाफ महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि 
गररएको,  

3. तनवेदक उपेतद्र अवालेले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 07३-FJ-0101 
को मदु्दामा दोहोर् याई मिगणना गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण परमादेक मदु्दाको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको,  

4. तनवेदक हरर गोपाल प्रधानािले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 075- FJ -
0110 को मदु्दामा पनु: मिगणना गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण परमादेकको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको  

5. तनवेदक प्रकाक काकीले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 073-wo-0447 
को मदु्दामा पनु: मिगणना गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण परमादेक ररट तनवेदनको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको,  

6. तनवेदक कर्वराज बस्नेिले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 075- FJ -
0118 को उत्प्रषेण मदु्दामा पनु: मिगणना गरी पाउाँ भनी परमादेकको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको, 

7. तनवेदक राम प्रसाद अतधकारीले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं.  075- FJ 
-0100 को मदु्दामा पनुः मिगणना गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण परमादेकको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको, 

8. तनवेदक तमलनराज थापाले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं.  075- FJ-
0106 को मदु्दामा पनुः मिगणना गरी पाउाँ भनी उत्प्रषेण परमादेकको तलन्खि जवाफ 
महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि गररएको, 

9. तनवेदक ऋर्षराम कटे्टलले आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 075-wo-
0517 को मदु्दामा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटीको नामसाँग मेलखाने गरी नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 
(ने क पा) नाम राखी दिाि गरेको सम्बतधी तनणिय बदर गरी पाउाँ भनी उत्प्रेषण परमादेकको 
तलन्खि जवाफ महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि 
गररएको,  

10.  तनवेदक र्ववेककील नेपाली दलका केतद्रीय सदस्यको रूपमा आवद्ध रमेक पौड्याल समेिले 
आयोगलाई र्वपिी बनाई दायर गरेको ररट नं. 075-wo-0985 को परमादेक प्रतिषधेको 
तलन्खि जवाफ महातयायातधवक्ताको कायािलय माफि ि सम्मातनि सवोच्च अदालिमा दिाि 
गररएको ।  
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७.४ फैसला कायाितवयन सम्बतधी   

सम्मातनि सवोच्च अदालि फैसला कायाितवयन तनदेकनालय काठमाडौंको च. नं. १४२ तमति 
२०७५/८/२१ को परानसुार र्वदेकमा रहेका नेपाली नागररकहरूलाई मिदानको अतधकार 
प्रदान गनि तनदेकनात्मक आदेक जारी भएबमोन्जमको व्यवस्था प्रस्िार्वि तनवािचन आयोग 
र्वदे्ययक र तनवािचन संचालन िथा व्यवस्थापन सम्बतधी र्वदे्ययकमा समावेक गरी संघीय 
संसदमा दिाि गनि गहृ मतरालयमा पठाउने प्रर्ियामा रहेको छ । 

7.५ अतभलेखीकरण िथा अद्यावतधक  कायि 

1. आयोगको तमति २०७५/५/२९ को तनणियानसुार रार्ष्ट्रय नागररक पाटी, खम्बवुान रार्ष्ट्रय     
मोचाि, नेपाल र ग्रीन पाटी नेपालको पररवतििि र्ववरण अद्यावतधक िथा अतभलेखीकरण गररएको,  

2. मंगोल नेकनल अगिनाइजेकन (एम. एन. ी) राजनीतिक दलको राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन,  
२०७३ को दफा ५१ को उपदफा (२) बमोन्जम आयोगको तमति २०७५/१२/२४ को 
तनणियानसुार र्ववरण अद्यावतधक िथा अतभलेखीकण गरी सोको जानकारी सम्बन्तधि दललाई 
ददईएको, 

3. यस आयोगमा दिाि भएका सबै राजनीतिक दलहरूको र्ववरण अतभलेख दल दिाि र्किाबमा 
अतभलेखीकरण गरी कम््यटुर प्रर्वष्ट गने कायि सम्पन्न भएको । 

7.६ अतिरर्िया कायििम  

तनवािचन र्ववाद तनरूपण सम्बतधी कायिर्वतधको मस्यौदा उपर तमति २०७५/८/१६ र १७ गिे 
इलाम न्जल्लामा, तमति २०७५/८/१९ र २० गिे सप्तरीमा र तमति 2075/9/11 गिे 
काठमाडौंमा अतिरर्िया कायििम सम्पन्न भएको तथयो। उक्त कायििममा आयोग, न्जल्ला 
तनवािचन कायािलय र आयोगमा दिाि कायम रहेका राजनीतिक दल लगायि तनवािचनसाँग 
सम्बन्तधि सरोकारवालाहरूबीच अतिरर्िया भएको तथयो ।  

7.७ प्रन्किण कायििम  

1. सूचना प्रर्वतध व्यवस्थापन महाकाखाको सहकायिमा तनवािचन प्रचार प्रसार खचि, तनवािचन 
र्ववाद तनरूपण, राजनीतिक दल दिाि िथा वार्षिक खचि, तनवािचन जोन्खम व्यवस्थापन िथा 
मिदािा दिाि सफ्टवेयर संचालन सम्बतधी मखु्य केतद्रीय प्रन्किक प्रन्किण कायििम 
आयोगमा तमति २०७६/१/१५ र १६ मा सञ्चालन भएको तथयो।  

2. सूचना प्रर्वतध व्यवस्थापन महाकाखाको सहकायिमा तनवािचन प्रचार प्रसार खचि, तनवािचन 
र्ववाद तनरूपण, राजनीतिक दल दिाि िथा वार्षिक खचि, तनवािचन जोन्खम व्यवस्थापन िथा 
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मिदािा दिाि सफ्टवेयर संचालन सम्बतधी न्जल्लास्िरीय प्रन्किण कायििम सम्बन्तधि 
न्जल्ला तनवािचन कायािलयका न्जल्ला तनवािचन अतधकारी र कम््यटुर अपरेटरका लातग तमति 
२०७६/२/४ देन्ख ७ गिेसम्म र्वराटनगरमा, तमति २०७६/२/१३ गिेदेन्ख १६ 
गिेसम्म जनकपरुमा, तमति २०७६/३/१२ गिेदेन्ख १५ गिेसम्म पोखरामा र तमति 
२०७६/३/१८ गिेदेन्ख २१ गिेसम्म नेपालगंजमा संचालन भएको तथयो । 

7.८ समानपुातिक तनवािचनिफि को बतदसूचीबाट नाम हटाइएको 

1. सम्वि ् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतितनतध सभा सदस्य तनवािचनमा ित्कालीन नेपाल 
कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) का िफि बाट बझुाइएको समानपुातिक तनवािचन प्रणािलीिफि को 
बतदसूचीको तस. नं. ३८ को खसआयि क्लष्टरको परुूषिफि को ि.सं. ७ मा रहन ुभएका 
उम्मेदवार श्री घनेतद्र बस्नेिको नाम बतदसूचीबाट हटाई पाउाँ भनी नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 
(ने क पा) को केतद्रीय सन्चवालयको आयोगमा प्राप्त भएको परको आधारमा आयोगको 
तमति २०७५/११/१० को तनणियानसुार बतदसूचीबाट घनेतद्र बस्नेिको नाम हटाई सोको 
जानकारी सम्बन्तधि दललाई ददइएको । 

2. सम्वि ् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतितनतध सभा सदस्य तनवािचनमा ित्कालीन नेपाल 
कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) का िफि बाट बझुाइएको समानपुातिक तनवािचन प्रणािलीिफि को 
बतदसूचीको १०६ को मनु्स्लम क्लष्टरको परुूषिफि को ि. सं. १०५ मा रहन ु भएका 
उम्मेदवार श्री सतमम तमयााँ अतसारीको नाम बतदसूचीबाट हटाई पाउाँ भनी नेपाल कम्यतुनष्ट 
पाटी (ने क पा) को केतद्रीय सन्चवालयको आयोगमा प्राप्त भएको परको आधारमा 
आयोगको तमति २०७५/११/१४ को तनणियानसुार श्री सतमम तमयााँ अतसारीको नाम 
बतदसूचीबाट हटाई सोको जानकारी सम्बन्तधि दललाई ददइएको । 

7.९ राजनीतिक दलको आय व्यय र्ववरण सम्बतधी  

प्रतिवेदन वषिमा राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन, २०७३ को दफा ४१ बमोन्जम  कानून बमोन्जम 
इजाजि प्राप्त लेखा परीिकबाट आतथिक वषि २०७४/०७५ को आफ्नो आय र व्ययको लेखा 
परीिण गराई पैंसठ्ठी राजनीतिक दलले यस आयोगमा र्ववरण बझुाएका छन ्। आयोगमा आय र 
व्ययको र्ववरण बझुाएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण अनसूुची-९ मा समावेस गररएको छ । 

7.1० र्वर्वध  

नेपालको संर्वधानको धारा २६९ िथा राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन, २०७३ को दफा ४ को 
उपदफा (१) बमोन्जम यस आयोगमा दिाि रहेको र्ववेककील साझा पाटी नामक राजनीतिक 
दलको चालीस प्रतिकि केतद्रीय सदस्य भई सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोन्जम 
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छुटै्ट नयााँ दल (प्रस्िार्वि र्ववेककील नेपाली दल) दिाि गरी पाउाँ भनी तमति २०७५/९/२७ 
मा यस आयोगमा ददएको तनवेदन उपर जााँचबझु गदाि र्ववेककील साझा पाटी नामक दल 
एकीकरण हुाँदाका वखि आयोगमा राजनीतिक दल दिाि र्किावमा अतभलेखीकरण भएका 
केतद्रीय सतमतिका पदातधकारीको चातलस प्रतिकि सदस्यहरूको संख्या पगेुको नदेन्खएको हुाँदा 
राजनीतिक दल सम्बतधी तनयमावली, २०७४ को तनयम ५ को उपतनयम (७) बमोन्जम छुटै्ट 
दल दिाि गनि नतमल्ने देन्खएकोले सोको जानकारी सम्बन्तधि तनवेदकलाई गराउने भने्न 
आयोगबाट तमति २०७५/११/२८ मा तनणिय भएको तथयो । 
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पररच्छेद 8 

र्वत्तीय स्रोि पररचालन 
 
गणुस्िरीय सेवा प्रवाह र संस्थागि सधुारको लातग र्वत्तीय स्रोि पररचालन महत्वपूणि हतुछ । 
आतथिक बषि २०७५/०७६ मा आयोग र अतिगििका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको तनयतमि 
कायि सञ्चालन एवम ्र्वतभन्न कायििमको लातग र्वतभन्न कीषिकहरूमा बजेट िथा कायििम स्वीकृि 
भएको तथयो । स्वीकृि बजेट िथा कायििम अनसुार यस आतथिक वषिमा समग्र बजेट खचि प्रगति 
७८.८५ प्रतिकि रहेको देन्खतछ । र्वगि लामो समय देन्ख र्वकास साझेदार संस्थाहरूबाट 
आयोगलाइ बस्िगुि िथा प्रार्वतधक सहायिाहरू प्राप्त गदै अएकोमा यस आतथिक वषिमा पतन 
यनुतडर्प इएसपी, आइएफइएस नेपाल, इतटरनेकनल आइतडयाबाट िमिा अतभवनृ्ध्द र प्रार्वतधक 
सहायिाहरू प्राप्त भएका छन ्। र्वकास साझेदार संस्थाबाट हनुे खचिको शे्रस्िा सम्बन्तधि संस्थामा 
नै रहने हुाँदा सो को र्वत्तीय र्ववरण आयोगको र्वत्तीय स्रोि पररचालन गररएको छैन ।  

८.१ बजेट र्वतनयोजन र खचि   

आतथिक बषि २०७५/०७६ मा आयोग र अतिगििका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको तनयतमि 
कायि सञ्चालन एवम ् र्वतभन्न कायििमको लातग स्वीकृि भएको ब.उ.न्क.नं. अनसुारको बजेट 
कायििम खचि र खचि प्रगति देहाय बमोन्जम रहेको छ । 

रकम रू हजारमा 

ि.स. ब.उ.न्क.नं. कायििम अन्तिम 
बार्षिक बजेट 

खचि रकम खचि 
प्रतिकि 

१ २१२००१३ तनवािचन आयोग (चाल)ु ६५०० ५९९७ ९२.२६ 

२ २१२०१५३ तनवािचन आयोग (चाल/ुप्रकासतनक 
खचि) 

७७१९३ ६३६७२ ८२.४८ 

३ २१२०११३ मिदािा नामावली अद्यावतधक 
संकलन म.प.प.समेि(चाल)ु 

३४७०० २६८०४ ७७.२४ 

४ २१२०१३३ न्जल्ला तनवािचन कायािल 
(चाल/ुप्रकासतनक खचि) 

२७१९२० २१३८५३ ७८.६५ 

६ २१२०१५४ तनवािचन आयोग (पूाँजीगि) ९१०० १६४० १८.०२ 
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७ २१२०१३४ न्जल्ला तनवािचन कायािल (पूाँजीगि) २९१०० १८९६२ ६५.१६ 

८ अथि बजेट ३२९७८ ३२९७८ १०० 

जम्मा ४६१४९१ ३६३९०६ ७८.८५ 

 

८.2 बजेट, कायििम िथा कायाितवयनको अवस्था 

आयोगलाइि आतथिक वषि २०७५/०७६ का लातग व.उ.न्क.नं. २१२०१५, तनवािचन आयोग 
(प्रकासतनक खचि समेि) मा रू. 1 करोड ६६ लाख ७६ हजार र्वतनयोजन भएको, जसमा 
पूाँन्जगि कायििम िफि का ८ वटा र्ियाकलापका लातग रू. 91 लाख र चाल ुकायििम अतिगिि 
२२ वटा र्ियाकलापका लातग रू. ७५ लाख ७६ हजार र्वतनयोजन भएको  तथयो । यी 
कायििमहरूको भौतिक प्रगति ६२.90 प्रतिकि र र्वत्तीय प्रगति २७.६० प्रतिकि भएको 
तथयो । 

आयोग अतिगिि ७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलयलाइि आतथिक वषि २०७५/०७६ का लातग 
व.उ.न्क.नं. २१२०१३ मा रू. २८ करोड ७२ लाख र्वतनयोजन भएको, जसमा २ वटा 
कायििम पूाँन्जगि िफि  र चाल ुिफि  १ वटा कायििम रहेका तथए । यी कायििमको भौतिक 
प्रगति ८६.91 प्रतिकि र र्वत्तीय प्रगति ८० प्रतिकि भएको तथयो । 

आयोग अतिगििको मिदािा नामावली अद्यावतधक संकलन, मिदािा पररचयपर समेि कायििमका 
लातग रू. ३ करोड ४७ लाख र्वतनयोजन भएको, चाल ुकायििम िफि  २२ वटा र्ियाकलाप 
समावेक भएका, उक्त कायििमको भौतिक प्रगति 86.91 प्रतिकि र र्वत्तीय प्रगति 80 प्रतिकि 
भएको तथयो । 

यसमा आयोगबाट सम्पादन हनुे कायििमको र्वत्तीय प्रगति तयनु हनुमुा तनवािचान आयोगबाट 
सम्पादन हनुे र्वतभन्न कायिहरूलाइि एर्ककृि प्रणालीबाट सम्पादन गनि डाटा सेतटर स्थापना गने 
(सफ्टवेयर तनमािण िथा परामकि) न्कषिकमा रहेको रू. २३६ लाख मध्ये रू. २२५ लाख अथि 
मतरालय र्फिाि पठाइएको साथै मिदािा नामावली संकलन (र्वकेष कायििम) न्कषिकमा रहेको 
रू. ७५०.७५ लाख मध्ये रू. ७४५ लाख अथि मतरालयमा र्फिाि पठाइएको तथयो । 

एर्ककृि प्रणालीबाट सम्पादन गनि डाटा सेतटर स्थापना गने (सफ्टवेयर तनमािण िथा परामसि) 
कायििममा बजेटको कमी िथा समयाभावको कारण प्रमखु रहेको तथयो भने मिदािा नामावली 
संकलन (र्वकेष कायििम) कायििमको कायाितवयन स्थानीय िहका वडास्िर सम्म गनुिपने  भएको 
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र सोको लातग बजेट तयून हनुे देन्खएको हुाँदा खचि प्रभावकारीिाका दृर्ष्टले उक्त कायििम 
कायाितवयन गनि सर्कएन । 

 

८.३ राजस्व र धरौटी 

प्रतिवेदन बषिको तनवािचन आयोग र न्जल्ला तनवािचन कायािलयको राजस्व र धरौटी देहाय अनसुार 
रहेको छ । 

आतथिक वषि २०७५/०७६ धरौटी र्ववरण                                               

धरौटी 
गि आतथिक वषिको 

आम्दानी 
चाल ुआतथिक 
वषिको आम्दानी 

जम्मा 
आम्दानी 

सदर 
स्याहा 

र्फिाि बााँकी 

तनवािचन आयोग ११३५३८ ७३ ११३६११ ० ६१५१२ ५२०९८ 

न्जल्ला तनवािचन 
कायािलय 

३७७८४ १८८२ ३९६६६ ८८६८ ३६७६ २७१२१ 

जम्मा १५१३२१ १९५५ १५३२७६ ८८६८ ६५१८९ ७९२१९ 
 

 आतथिक वषि २०७५/०७६ राजस्व आम्दानी र्ववरण  

ि.स. राजस्व कीषिक आयोग/न्ज.तन.का. जम्मा 
1 सरकारी सम्पन्त्तको तबिीबाट प्राप्त रकम 14212 19300.00 19300.00 

2 अतय तबिीबाट प्राप्त रकम  14213 104468.00 104468.00 

3 प्रकासतनक जररवाना  14312 10101000.00 10101000.00 

4 अतय प्रकासतनक सेवा कलु्क  14229 45000.00 45000.00 

5 बेरूज ु 15111 4706972.12 4706972.12 

जम्मा 15976740.12 15976740.12 
 

८.४ बेरूज ुर  फर्छ्यौटको र्ववरण 

महालेखापरीिकको ५५ औ ं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ र सो भतदा अन्घल्ला आतथिक वषिको 
आयोग र अतिरगििका कायािलय (न्जल्ला तनवािचन कायािलय, मखु्य तनवािचन अतधकृि र तनवािचन 
अतधकृिका कायिलय) को फर्छ्यौट हनु बााँकी बेरूज ुरकम रू ३४ करोड १२ लाख २५ हजार 
रहेको छ । महालेखापरीिकको ५६ औ ंवार्षिक प्रतिवेदन २०७५ अनसुार थप १६ करोड ८३ 
लाख ६५ हजार गरी आतथिक वषि २०७५/०७६ मा फर्छ्यौट गनुि पने वेरूजकुो दार्यत्व ५० 
करोड ९५ लाख ९० हजार रहेकोमा यस अवतधमा २२ करोड ९२ लाख ४६ हजार वेरूज ु
फर्छ्यौट ४४.९९ प्रतिकि रहेको छ । वेरूज ु र फर्छ्यौटको र्ववरण देहाय बमोन्जम रहेको  
छ । 

(रु. हजारमा) 
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ि.स. र्ववरण रू हजारमा 
१ म.ले.प.को ५४ औ ंप्रतिवेदन, २०७३ सम्मको फर्छ्यौट हनु बााँर्क 

बेरूज ुरकम 

३४१२२५ 

२ आतथिक बषि २०७४/०७५ को लेखापरीिणबाट कायम भएको बेरूज ु
रकम 

१६८३६५ 

 

३ म.ले.प.को ५५ औ ंप्रतिवेदन, २०७४ प्रतिवेदन सम्मको कुल बेरूज ु
रकम 

५०९५९० 

 
 
 

४ 

 

आतथिक बषि २०७५/०७६ मा फर्छ्यौट भएको बेरूज ुरकम 
 

क. तनयतमि भई फर्छ्यौट भएको - रू.११६५३५ 

ख. असलु उपर भई फर्छ्यौट भएको - रू.९३७०० 

ग. पेश्की  फर्छ्यौट भएको - रू. १९०११ 

 
 
 

२२९२४६ 

५ फर्छ्यौट हनु बााँर्क बेरूज ुरकम २८०३४४ 
 

फर्छ्यौट हनु बााँर्क बेरूज ु रकम बेरूजकुो प्रकृिी अनसुार तनयतमि गने, असलु उपर गने िथा 
पेश्की फर्छ्यौट गने जस्िा कायि गरी बेरूजकुो पररमाण तयून गनेिफि  प्राथतमकिाकासाथ कायि 
भइरहेको छ । 
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पररच्छेद 9 

र्वर्वध 
 
9.१ वार्षिक प्रतिवेदन पेक 

आयोगले आतथिक वषि २०७४/०७५ मा सम्पादन गरेका कामको र्ववरण समावेक भएको वार्षिक 
प्रतिवेदन नेपालको संर्वधानको धारा २९४ बमोन्जम तमति २०७५/११/२३ गिे सम्माननीय 
राष्ट्रपति समि पेक गररएको तथयो । उक्त कायििममा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोधी प्रसाद 
यादवले आतथिक वषि २०७४/०७५ मा आयोगबाट सम्पाददि कायिहरूको बारेमा संन्िप्त जानकारी 
गराउन ुभएको तथयो । सम्माननीय राष्ट्रपति र्वद्यादेवी भण्डारीज्यूले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 
ग्रहण गदै तनवािचन लोकितरको महत्वपूणि आधार भएकोले आयोगबाट हनुे सबै तनवािचन स्वच्छ 
र स्वितर रूपमा सम्पन्न गनि सझुाव ददनभुयो । उक्त अवसरमा माननीय तनवािचन आयकु्तहरू 
इला कमाि, नरेतद्र दाहाल, इश्वरी प्रसाद पौड् याल, सधुीर काह र आयोगका सन्चव मधपु्रसाद रेग्मी 
लगायि सन्चवालयका उच्च अतधकारीहरूको उपन्स्थति रहेको तथयो ।  

9.२ िेस्रो तनवािचन ददवस, २०७५ 

तनवािचन आयोगले २०७५ फागनु ५, ६ र ७ गिे ‘आवतधक तनवािचन लोकितरको आधार 
स्िम्भ’ भत न ेमूल नाराका साथ िेश्रो तनवािचन ददवस र्वर्वध कायििमको आयोजना गरी मनाएको 
छ । िेश्रो तनवािचन ददवस, २०७५ मा देहाय बमोन्जमका कायििम सम्पन्न  गररएको तथयो । 

१. र्व.सं. २०७५ फाल्गणु ५ गिे 

िेस्रो तनवािचन ददवसको पर्हलो ददन फागनु ५ गिे तबहान १०:०० बजे आयोग पदातधकारी, 
कमिचारी एवम ्सरुिाकमीको सहभातगिामा आयोग पररसरको सरसफाई िथा विृारोपण कायििम 
सम्पन्न गररएको तथयो । 

२. र्व.सं. २०७5 फाल्गणु ६ गिे 

तनवािचन ददवसको दोश्रो ददन फागनु ६ गिे तबहान ७:३० बजे प्रभािफेरी कायििमको आयोजना 
गररएको तथयो । उक्त कायििममा आयोगका पदातधकारी िथा कमिचारीहरू, उपत्यका तभरका 
न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा कायिरि कमिचारी, सञ्चारकमी र आयोगका र्वकास साझेदार संस्थाका 
प्रतितनतध, सरुिाकमी लगायिको उपन्स्थति रहेको तथयो । प्रभािफेरी कायििम पश्चाि आयोन्जि 
भेलालाई प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सम्बोधन गनुि भएको तथयो । सोही 
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ददन नेपाल रेडिस सोसाइटीसाँगको सहकायिमा आयोग पररसरमा रक्तदान कायििमको आयोजना 
गररएको तथयो । उक्त कायििमको समतवय आतधकाररक िेड यतुनयन, र्वभातगय सतमति तनवािचन 
आयोगले गरेको तथयो ।कायििममा आयोगका कमिचारी सरुिाकमी गरी 69 जनाले रक्तदान 
गरेका तथए।  

साथै उक्त ददन “तनवािचन व्यवस्थापन र तनवािचनमा गनुिपने सधुार” र्वषयमा पररसंवाद कायििम 
सम्पन्न गररएको तथयो । कायििममा तनवािचन आयकु्त इला कमाि, माननीय सांसद रामकुमारी 
झााँिी र तनयोकका महासन्चव डा. गोपाल कृष्ण न्कवाकोटीको सहभातगिा रहेको तथयो । 
कायििममा तनवािचन आयोगलाई आवातधक तनवािचनको तमति घोषणा गने अतधकार हनुपने, 
आयोगलाई अझबढी स्वायत्त र अतधकार सम्पन्न बनाउन ुपने, तनवािचनलाई समय सापेि सधुार 
गनुिपने र तनवािचनलाई मिदािा मैरी बनाउन ु पने धारणा ब्यक्त गररएको    तथयो । उक्त 
पररसंवाद कायििम रेतडयो नेपालबाट प्रसारण गररएको तथयो । फागनु ६ गिे नै आयोगको 
तमतडया सेतटरमा कृति वाचन कायििम सञ्चालन गररनकुो साथै आयोग वा अतिगिि कायािलयमा 
लामो समयसम्म कायिरि रही अवकास प्राप्त गरेका कमिचारीहरूलाई सामरु्हक र्वदाई गने 
कायििम समेि सम्पन्न गररएको तथयो । 
 

३. र्व.सं. २०७५ फाल्गणु ७ गिे 
 

सम्माननीय राष्ट्रपति र्वद्यादेवी भण्डारीज्यूको प्रमखु आतिथयिामा फागनु ७ गिे िेस्रो तनवािचन 
ददवस मूल समारोहको कायििम सम्पन्न भएको तथयो । उक्त कायििममा सम्माननीय उपराष्ट्रपति 
नतद बहादरु पनु, रार्ष्ट्रय सभाका सम्माननीय अध्यि गणेक प्रसाद तितमन्ल्सना, सम्माननीय 
प्रधानतयायाधीक चोलेतद्र कमसेर ज.ब.रा., नेपाल सरकारका माननीय मतरीहरू, संवैधातनक 
तनकायका प्रमखु एवम ् पदातधकारीहरू, नेपाल सरकारका सन्चव िथा र्वन्कष्ट शे्रणीका 
पदातधकारीहरू, सरुिा तनकायका प्रमखुहरू, र्वदेकी कुटनीतिक तनयोगका प्रमखु िथा 
पदातधकारीहरू, तनवािचन आयोगका र्वकास साझेदार संस्थाका प्रमखु एवम ्प्रतितनतधहरू लगायिको 
उपन्स्थति रहेको तथयो।  

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मूल समारोहलाई सम्बोधन गनुि भएको तथयो । सम्बोधनको िममा 
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले लोकितरको सदुृढीकरणमा तनवािचन आयोगले परु् याएको योगदानको 
स्मरण गनि पाउाँदा आफूलाई खकुी लागेको बिाउाँदै अगामी ददनमा तनवािचनलाई अझ बढी स्वच्छ, 
स्वितर र मयािददि ढंगले सम्पन्न गरेर लोकितरलाई थप सदुृढ बनाउाँदै लैजान अपररहायि भएको 
पररन्स्थतिमा मौजदुा तनवािचन कानून र प्रर्ियालाई सधुार गरी एकीकृि तनवािचन कानूनको तनमािण 
गने, नवीन प्रर्वतधको प्रयोग गरी तनवािचन व्यवस्थापनमा अझ बढी व्यवसार्यक कुकलिा अतभबरृ्द्ध 
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गने िफि  आयोग योजनाबद्ध ढिले अगातड बढ्ने र्वश्वास व्यक्त गनुिभयो । समारोहमा प्रमखु 
तनवािचन आयकु्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले कायििमको बारेमा जानकारी प्रस्ििृ गनुिहुाँदै तनवािचन 
लोकितरको आधारकीला भएकोले आयोगले सदैव स्वच्छ, स्वितर र तनपष्ि तनवािचनको ममिलाई 
जीवति राखी आफ्नो संवैधातनक न्जम्मेवारी पूरा गदै आएको बिाउनभुयो । साथै आगामी ददनमा 
समेि यो ममिलाइ आत्मसाथ गरेर अगातड बढने प्रतिबद्धिा व्यक्त गनुिभयो । समारोहमा तनवािचन 
आयकु्त इला कमािले स्वागि मतिव्य राख् न ु भएको तथयो । सो अवसरमा आयोग वा अतिगिि  
२० वषि वा सो भतदा वढी अवतध सेवा गनुि भएका कमिचारीहरूलाई प्रकंसापर र नगद परुस्कार 
सर्हि सम्मान गररएको तथयो  

9.३ तनजामिी सेवा ददवस, २०७५   

तनजामिी सेवा ददवस, २०७५ को अवसरमा तमति २०७५ भाद्र २१ गिे आयोग पररसर 
सरसफाई, विृरोपण, कभुकामना आदान प्रदान लगायि र्वर्वध कायििम गरी सम्पन्न गररयो । 
भाद्र २२ गिे तसंहदरवार पररसरमा भएको मूल समारोहमा आयोगका कमिचारीहरूको समेि 
उल्लेख्य सहभातगिा रहेको तथयो। तनजामिी सेवामा रही उत्कृष्ट कायिसम्पादन गरेका 
कमिचारीलाई प्रदान गररने तनजामिी सेवा परुस्कार यस आयोगका उपसन्चव चतद्र बहादरु 
तसवाकोटी समेिले प्राप्त गरेको कायििममा घोषणा भएको तथयो ।   

9.४ संर्वधान ददवस, २०७५ 

संर्वधान ददवस, २०७५ मूल समारोह सतमतिले गरेको तनणिय बमोन्जम संर्वधान ददवस, २०७५ 
र्वतभन्न कायििमको आयोजना गरी मनाइएको तथयो । यस िममा आयोग पररसरको सरसफाई,  

र्वतभन्न जािका फलफूलका तबरूवा रोर्पएको तथयो । उक्त कायििममा आयोगका पदातधकारी 
सर्हि सन्चवालयका कमिचारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो । २०७५ असोज ३ गिे आयोगका 
कमिचारीहरू आयोग पररसरमा जम्मा भई मूल समारोह स्थल टुतडखेलमा आयोन्जि संर्वधान 
ददवसको कायििममा सहभागी हनुकुो साथै ३ (िीन) ददनसम्म आयोगमा ददपावली  गररएको  
तथयो । संर्वधान ददवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रार्ष्ट्रय जीवनका र्वर्वध िेरमा 
उल्लेखनीय योगदान परु् याएका र्वतभन्न व्यन्क्तलाई मान, पदवी र अलंकारबाट र्वभरू्षि गररएकोमा 
यस आयोगका सन्चव श्री बेगेतद्रराज कमाि पौड याल सपु्रबल जनसेवा श्री (ििृीय शे्रणी) बाट 
र्वभरू्षि हनुभुएको घोषणा भएको तथयो ।   
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९.५ पदातधकारीको र्वदाई 

तनवािचन आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा.अयोधीप्रसाद यादव र तनवािचन आयकु्त इला कमािको 
पदावतध २०७५ चैर १० गिे समाप्त भएकोले उहााँहरूले तमति २०७५/१२/११ देन्ख अवकाक 
प्राप्त गनुि भएको छ । यसैगरी तनवािचन आयकु्त सधुीर कुमार काहको उमेर २०७५ चैर २९ 
गिे ६५ बषि  पूरा भएका कारण उहााँले सोही तमतिदेन्ख अतनवायि अवकाक प्राप्त गनुि भएको छ 
।आयोगमा रहदां उहााँहरूले मलुकुको तनवािचन व्यवस्थापनको िेरमा उल्लेख्य योगदान परु् याउन ु
भएको छ ।अवकाक प्राप्त प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन आयकु्तहरूको र्वदाई कायििम 
आयोजना गरी आयोगबाट सेवा तनवतृ्त जीवनको सभुकामना सर्हि तबदाई गररएको तथयो । 
9.६ प्रमखु तनवािचन आयकु्तको तनयनु्क्त र पद वहाली 
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संवैधातनक पररषद्को तसफाररस बमोन्जम  तमति २०७६ वैकाख ६ गिे 
श्री ददनेक कुमार थपतलयालाई तनवािचन आयोगको प्रमखु तनवािचन आयकु्तमा तनयकु्त गरी तमति 
२०७६ वैकाख ८ गिे पद िथा गोपतनयिाको कपथ गराउन ुभएको तथयो। कपथ ग्रहण पश्चाि 
सोही ददन प्रमखु तनवािचन आयकु्त श्री ददनेक कुमार थपतलयाले तनवािचन आयोगमा पद वहाली गनुि 
भएको तथयो ।      

9.७ उच्चस्िरीय अतिरर्िया कायििम 

तनवािचन आयोगले २०७६ असार ९ गिे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रमखु आतिथयिा एवम  
सम्माननीय प्रधानमतरीज्यूको समपुन्स्थतिमा रार्ष्ट्रय सभाका सम्माननीय अध्यि, पूवि प्रधानमतरी 
लगायि तनवािचन सम्बद्ध प्रमखु सरोकारवालाहरूसाँग र्व.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न भएको  
स्थानीय िह, प्रतितनतध सभा सदस्य, प्रदेक सभा सदस्य, रार्ष्ट्रय सभा सदस्य, राष्ट्रपति िथा 
उपराष्ट्रपति पदको तनवािचनको समीिा गोष्ठीमा प्राप्त भएका पषृ्ठपोषण िथा िेस्रो रणनीतिक योजना 
(२०७६/०७७-२०८०/०८१) को रणनीतिहरूका सम्बतधमा एक उच्चस्िरीय अतिरर्िया 
कायििम आयोजना गररएको तथयो । यस सम्बतधी र्वस्ििृ र्ववरण यस प्रतिवेदनको पररच्छेद ३ 
मा प्रस्ििु भइसकेको छ । 
९.८ सन्चव सरूवा र पद वहाली 
नेपाल सरकार, मन्तरपररषदको तमति २०७५ साल मंतसर १७ गिेको तनणियबाट आयोगका सन्चव 
श्री बेगेतद्रराज कमाि पौड्याल साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयमा सरूवा हनु ु भएको र 
साविजतनक खररद अनगुमन कायािलयका सन्चव श्री मध ु प्रसाद रेग्मीलाई आयोगको सन्चवको 
न्जम्मेवारी ददइएको तथयो । तमति २०७५ फागनु २९ गिे सन्चव श्री मध ुप्रसाद रेग्मी आफ्नो 
सेवा अवतध पूरा गनुिभई अतनवायि अवकास प्राप्त गनुि भएकोले आयोगबाट तबदाई गररएको तथयो । 
नेपाल सरकार मन्तरपररषदको तनणियअनसुार सन्चव श्री देव कुमारी गरुागाईँले यस आयोगको 
सन्चव पदमा तमति २०७५ चैर १ गिे वहाली गनुि भएको तथयो ।  
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तनवािचन सम्बतधी ऐन, तनयमावली, आचार संर्हिा र तनदेन्कका सम्बतधी र्ववरण 
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७. प्रतितनतध सभा सदस्य तनवािचन ऐन,२०७४   
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९. राष्ट्रपति िथा उपराष्ट्रपतिको तनवािचन सम्बतधी ऐन,२०७४  

१०. रार्ष्ट्रय सभा सदस्य तनवािचन ऐन,२०७५ 
तनयमावली 
१. मिदािा नामावली सम्बतधी तनयमावली,२०६८    

२. तनवािचन आयोग तनयमावली,२०७३    

३. स्थानीय िह तनवािचन तनयमावली,२०७३ 
४. राजनीतिक दल सम्बतधी तनयमावली,२०७४   

५. प्रतितनतध सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली,२०७४   

६. प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली,२०७४  
७. राष्ट्रपति िथा उपराष्ट्रपतिको तनवािचन सम्बतधी तनयमावली,२०७४  

८. रार्ष्ट्रय सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली,२०७४ 
आचारसंर्हिा 
१. तनवािचन आचारसंर्हिा,२०७२  
२. स्थानीय िह तनवािचन आचारसंर्हिा,२०७३ 
३. रार्ष्ट्रय पयिवेिकका लातग स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण आचारसंर्हिा,२०७३  
४.  रार्ष्ट्रय पयिवेिकका लातग प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण  
    आचारसंर्हिा,२०७४ 
तनदेन्कका 
१. तनवािचन आयोग (मिदािा नामावली संकलन िथा अद्यावतधक कायििम) तनदेन्कका,२०६८ 
२. स्थानीय िह तनवािचन (जनकन्क्त व्यवस्थापन) तनदेन्कका,२०७३ 
३. स्थानीय िह तनवािचन (आतथिक) तनदेन्कका,२०७३ 
४. स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण तनदेन्कका,२०७३ 
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५. स्थानीय िह तनवािचन तनदेन्कका,२०७३ 
६. स्थानीय िह तनवािचन अनगुमन तनदेन्कका,२०७३ 
७. स्थानीय िह तनवािचन सरुिा (व्यवस्थापन) तनदेन्कका,२०७३ 
८. स्थानीय िह तनवािचन आचारस ंर्हिा अनगुमन तनदेन्कका,२०७४ 
९. स्थानीय िह तनवािचन र्ववाद तनरूपण तनदेन्कका,२०७४ 
१०. स्थानीय िह तनवािचन (कसूर िथा सजाय) तनदेन्कका,२०७४ 
११. स्थानीय िह तनवािचन (मिदान) तनदेन्कका,२०७४ 
१२. स्थानीय िह तनवािचन (मिगणना) तनदेन्कका,२०७४ 
१३. गाउाँकायिपातलका िथा नगरकायिपातलका तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
१४. न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
१५. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्कका,२०७४ 
१६. मिदािा न्किा कायििम कायाितवयन तनदेन्कका,२०७४ 
१७. प्रतितनतध सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
१८. प्रदेक सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
१९. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेकसभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्कका,२०७४ 
२०. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेकसभा सदस्य तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
२१. प्रतितनतध सभा सदस्य िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन कसूर िथा सजाय तनदेन्कका,२०७४ 
२२. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन र्ववाद तनरूपण तनदेन्कका,२०७४ 
२३. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन (जनकन्क्त व्यवस्थापन) तनदेन्कका,२०७४ 
२४. प्रतितनतध सभा सदस्य तनवािचन आचारसंर्हिा अनगुमन तनदेन्कका,२०७४ 
२५. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन (मिदान) तनदेन्कका,२०७४ 
२६. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक) तनदेन्कका,२०७४ 
२७. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन (सरुिा व्यवस्थापन) तनदेन्कका,२०७४ 
२८. प्रतितनतध सभा िथा प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्कका,२०७४ 
२९. रार्ष्ट्रय सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक िथा जनकन्क्त) तनदेन्कका,२०७४ 
३०. रार्ष्ट्रय सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
३१. रार्ष्ट्रय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्कका,२०७४ 
३२. राष्ट्रपति िथा उपराष्ट्रपति तनवािचन तनदेन्कका,२०७४ 
३३. राष्ट्रपति िथा उपराष्ट्रपति तनवािचन (मिगणना) तनदेन्कका,२०७४। 
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अनसूुची - २ 
आयोगबाट भएका केही महत्वपूणि नीतिगि तनणियको र्ववरण 

तस.नं. तनणिय तमति र्वषय 

1.  2075/4/3 तलन्खि जवाफ पठाउन ेसम्बतधमा 
2.  2075/3/32 प्रतितनतध सभा र प्रदेक सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को मिदािा न्किा 

कायििम अतिगिि एर्टएम काउण्टरबाट सतदेक प्रदकिनको रकम भकु्तानी माग 
गरेको सम्बतधमा 

3.  2075/4/13 प्रार्वतधक सतमति गठन सम्बतधमा 
4.  2075/3/22 ब्रीज (ब्रीज ) कायििम सञ्चालन सम्बतधमा 
5.  2075/4/15  के ही  ने पाल  ऐनला ई  संकोधन  गनि बनेको  र्व धे यक ,  २०७५ 

स्वी कृ ि  ग ने  सम्ब तधमा  
6.  2075/4/8  तन वाि च न  प ररणा म  पु न्स्िका  तब र्ि र्व ि रण ग ने  सम्ब तधमा  
7.  2075/4/16  द रब तदी  पुन रा वलोकन  ग ने  सम्ब तधमा  
8.  2075/4/20  F o u r t h  A s i a n  E l e c t o r a l  S t a k e h o l d e r s  F o r u m  A u g u s t  2 7 -

2 8 ,  2 0 1 8  मा  सहभा तगिा  सम्ब तधमा  
9.  2075/4/25  दल  दिाि  सम्ब तधमा  
10.  2075/4/25  नाम  सं को धन  सम्ब तधमा  
11.  2075/ 3/ 32  तन वाि च न  सम्ब तधी  कायििम  िथा  ब जेट  सं को धन  सम्ब तधमा  
12.  2075/5/8  ब तद सूची बा ट नाम  हटा उने  
13.  2075/5/7  मिदािा  नामा वली  (बा यो मे र्िक  स र्हि )  र्वद्युिी य  ि थया ि  ने पाल  

सरका र ,  गृ ह  म तरालय ,  रा र्ष्ट्रय  प ररचय  पर  व्यव स्था पन  
के तद्रला ई  उपलब्ध  गरा उने  सम्ब तधमा  

14.  2075/5/12  मिदािा  संकलन  िथा अद्याव तधक  कायििममा  दिाि  कमिचा री  
व्यव स्था पन  ग ने  सम्ब तधमा  

15.  2075/5/17  सं युक्त रा ष्ट्र  सं घको  तन वाि च न  सहा यिा  सम्ब तधमा  
16.  2075/4/20  F o u r t h  A s i a n  E l e c t o r a l  S t a k e h o l d e r s  f o r u m  A u g u s t  2 7 -

2 8 ,  2 0 1 8  मा  सहभा तगिा  हुने  भ्रमणको  अव तध  थप  सम्ब तधमा  
17.  2075/5/24  दल  दिाि  सम्ब तधमा  
18.  2075/5/28  अ तभ लेखीकण ग ने  सम्ब तधमा  
19.  2075/ 3/15  आवश्यक  सहयोगका  ला तग  आइएफइएस  ने पाल  लाई  पराचा र  

ग ने  सम्ब तधमा  
20.  2075/ 3/17  आवश्यक  सहयोग  सम्बतधमा  
21.  2075/6/25  तन वाि च न  प ररणा म  पुस्िक  छपाई  स म्बतधमा  
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तस.नं. तनणिय तमति र्वषय 

22.  2075/6/24  स तम ति  गठन  सम्ब तधमा  (आयोगको  आगामी  वषिहरूमा  गनुि प ने  
कायिहरू  ए वं  श्रोि  प र्हचा न  गनि)  

23.  2075/6/28  आइएफइएस  को  सहयोग  प्रा तप्त  सम्ब तधमा  
24.  2075/7/27  मिदािा  नामा वली  संकलन  िथा अद्याव तधक  कायििम  सं चालन  

ग ने  
25.  2075/8/1 3  लै र्िक  िथा  समा वेकी  सम तवय  स तम तिको  पुन गिठ न  ग ने  

सम्ब तधमा  
26.  2075/9/9  र्व दे कमा  र हेका  ने पाली  ना ग ररकहरूला ई  मिा तधका र  प्रदा न  ग ने  

सम्ब तधमा  सं भा व्यिा  अध्ययन  गनिको  ला तग  तन दे कक  स तम ति 
गठन  ग ने  सम्ब तधमा  

27.  2075/9/12  भा रिको  नयााँ  दद ल्लीमा  हुने  M a k i n g  o u r  E l e c t i o n s  

I n c l u s i v e  a n d  A c c e s s i b l e  र  T h e  N a t i o n a l  v o t e r s '  D a y  

मा  सहभा तगिा  सम्ब तधमा  
28.  2075/9/12  िे स्रो  तन वाि च न  दद वस ,  २०७५  मनाउने  सम्ब तधमा   
29.  2075/10/4  मयाि दािम  सम्ब तधमा  
30.  2075/10/ 14  लै र्िक  िथा  समा वेकी  कायि योजना  स्वी कृ ि  ग ने  सम्ब तधमा  
31.  2075/10/22  दलको  च ुना व  न्च तह  सम्ब तधमा  
32.  2075/1/ . 14  ब तद सूची बा ट नाम  हटा उने  सम्ब तधमा  
33.  2075/1 1/ 15  आतथिक  वषि २०७४/०७५  को  वा र्षिक  प्र ति वे दन  स्वी कृ ि  गरी  

छपाई  ग ने  सम्ब तधमा  
34.  2075/1 1/ 19  मे न्क्सकोमा  आयोजना  हुने  कायििमका  सहभागीको  मनो नयन 

सम्ब तधमा  
35.  2075/1 1/29  रा र्ष्ट्रय  योजना  आयोगमा  पठाउने  सू चक  सम्ब तधमा   
36.  2075/1 1/29  आतथिक  वषि २०७६।०७७  को  ला तग  तन वाि च न  आयोगको  

प्र स्िा र्वि  नी ति  िथा  कायििम  
37.  2075/1 1/ 30  आयोगको  आतथिक  वषि २०७४/०७५  को  वा र्षिक  प्र ति वे द न 

छपाई  ग ने  सम्ब तधमा  
38.  2075/1 1/29  प ररचय  पर  सम्ब तधमा  
39.  2075/1 1/ 30  म ले न्कया  िथा इ ण्डो ने न्कया  भ्रमणमा  मनो नयन  सम्ब तधमा  
40.  2075/1 1/ 30  मे न्क्सकोमा  आयोजना  हुने  कायििमको  मनो नयन  सम्ब तधमा  
41.  2075/12/ 18  प्रधा नम तरी  िथा  म न्तरप रर ष द्को  कायाि लयला ई   मिदा िा  

नामा वलीको  तब व रण  उपलब्ध  गराउने  सम्ब तधमा  
42.  2075/12/26  तन वाि च न  प्रयोजनका  ला तग  रा न्ख एको  धरौ टी  रकम  र  रर टे तसन  

मनी  र्फिाि  ग ने  सम्ब तधमा  
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1=  2076/1/9 र्वदेकमा रहेका नेपाली नागररकहरूलाई मिातधकार प्रदान गने सम्बतधमा 
सम्भाव्यिा अध्ययन गनि गदठि तनदेकक सतमतिलाई पूणििा ददन ेसम्बतधमा 

2=  2076/1/ 11 तलन्खि जवाफ पठाउन ेसम्बतधमा  
3=  2076/1/ 12 सफ्टवेयर ग्रहण गने सम्बतधमा 
4=  2076/1/ 16 अषे्ट्रतलया भ्रमणमा मनोनयन गने सम्बतधमा 
5=  2076/1/22  प्रमखु तनवािचन आयकु्त िथा आयकु्तहरूको कायिर्वभाजन सम्बतधमा 
6=  2076/2/6 दल दिाि सम्बतधमा 
7=  2076/2/ 30 र्वदेकमा रहेका नेपाली नfगररकहरूलाई मिातधकार प्रदान गने सम्बतधमा 

संभाव्यिा अध्ययन गनि गदठि तनदेकक सतमतिको म्याद थप सम्बतधमा  
8=  2076/ 3/2 बतदसूचीबाट नाम हटाउने सम्बतधमा 
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अनसूुची - ३ 
तनवािचन आयोगको संगठन संरचना 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

प्रमखु तनवािचन आयकु्त 

 

तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त 

सन्चव 

ऐन तनयम िथा फैसला 
कायाितवयन काखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(तया./का.)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(तया./का.)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र/सा.प्र.)-१ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

राजनीतिक दल व्यवस्थापन 
काखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(तया./स.व)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(तया./स.व)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं. (प्र./सा.प्र)-१  

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

प्रकासन महाकाखा 
स.स,रा.प.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

तनवािचन व्यवस्थापन महाकाखा  

स.स.रा.प.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाकाखा  

स.स.रा.प.प्र.(तया./का.)-१ 

सूचना प्रर्वतध महाकाखा  

स.स.रा.प.प्र.(र्व.)-१ 

सूचना प्रणाली काखा  

उ.स,रा.प.र्द्ध.(र्व.)-१ 

क.इ.रा.प.ि.ृ(र्व.)-२ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

 
 

 

सूचना प्रर्वतध काखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(र्व.)-१ 

क.इ.रा.प.ि.ृ(र्व.)-१ 

मे.मे.रा.प.ि.ृ(र्व.)-१ 

क.टे..रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

 

 

मिदािा नामावली िथा तनवािचन 
सञ्चालन काखा  

उ.स.,रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 
ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र/सा.प्र.)-१  

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

तनवािचन न्किा िथा  िालीम काखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 
प.ुअ.रा.प.ि.ृ(न्क./प.ुर्व)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र(प्र/साप्र)-२  

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

 

आतथिक प्रकासन काखा  

उ.स,रा.प.र्द्ध.(प्र./ले.)-१ 

ले.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./ले.)-१ 
ले.पा.रा.प.अनं.प्र.(प्र./ले)-३ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 
 

योजना, अनगुमन िथा वैदेन्कक 
सम्बतध काखा  

उ.स.,रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 
ि.अ.रा.प.ि.ृ(यो.ि../ि.-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र/सा.प्र.)-१ 
क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१  

प्रकासन काखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)–४ 
म.ुअ.रा.प.ि.ृ(न्क./म.ु)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१0 

टा.ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-४ 

टे.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

ख.रा.प.अनं.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 
इलेन्क्ि.रा.प.अनं.र्द्ध.(इन्तज.)-१ 

्लम्बर रा.प.अनं.र्द्ध.(इन्तज/तसतभल)-१ 

ह.स.चा.शे्र.र्व.(इन्तज/मेका.)-2० 

माली शे्र.र्व.(प्र.)-१ 
कुचीकार शे्र.र्व.(प्र.)-२ 

का.स. शे्र.र्व.(प्र.)-2० 
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अनसूुची - ४ 
तनवािचन आयोगका पदातधकारी र कमिचारीको र्ववरण 

(क) तनवािचन आयोगका पदातधकारीको र्ववरण 

तस.नं. आयोगका पदातधकारी पद 

1 श्री ददनेक कुमार थपतलया प्रमखु तनवािचन आयकु्त 

2 श्री नरेतद्र दाहाल तनवािचन आयकु्त 

3 श्री इश्वरी प्रसाद पौड्याल तनवािचन आयकु्त 

 

(ख) तनवािचन आयोगका कमिचारीको र्ववरण   

तस.नं. आयोगका कमिचारी   पद 

1.  श्री देव कुमारी गरुागाईँ   सन्चव 

2.  श्री राजकुमार शे्रष्ठ सहसन्चव 

3.  श्री तगररजा कमाि  सहसन्चव 

4.  श्री गंगाबहादरु खरेल उपसन्चव (कानून) 

5.  श्री चतद्र बहादरु तसवाकोटी उपसन्चव 

6.  श्री ऋर्षराम भसुाल  उपसन्चव 

7.  श्री मकेुक रेग्मी  ब.क.अतधकृि 

8.  श्री सूयिप्रसाद अयािल उपसन्चव 

9.  श्री रूद्रप्रसाद सवेुदी उपतयायातधवक्ता 

10.  श्री देकबतध ुअतधकारी उपसन्चव 

11.  श्री रूद्र कोईराला उपसन्चव (लेखा) 

12.  श्री अनपु तयौपान े ब.क.अतधकृि 

13.  श्री सूयिप्रसाद गौिम उपसन्चव  

14.  श्री प्रददप भट्टराई पसु्िकालय अतधकृि 

15.  श्री र्हरावहादरु महजिन मे.मे.रा.प.ि.ृ 
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16.  श्री समुन न्घतमरे कम््यटुर अतधकृि 

17.  श्री कुसमु बज्राचायि कम््यटुर अतधकृि 

18.  श्री परुूषोत्तम सापकोटा  काखा अतधकृि 

19.  श्री बाबरुाम कोइराला मदु्रण अतधकृि 

20.  श्री माधव काकी काखा अतधकृि 

21.  श्री नकुल थापा  लेखा अतधकृि 

22.  श्री न्कवकरण थापामगर कम््यटुर अतधकृि 

23.  श्री हररप्रसाद पोखरेल क.इन्तजतनयर 

24.  श्री नम्रिा चडुाल काखा अतधकृि 

25.  श्री भगविी देवी गौिम  कानून अतधकृि  

26.  श्री अजुिन पौडेल क.इन्तजतनयर 

27.  श्री रमेककुमार जोकी  काखा अतधकृि 

28.  श्री सतिोष पोखरेल क.इन्तजतनयर 

29.  श्री प्रकाक भण्डारी  काखा अतधकृि 

30.  श्री हमुाविी ढकाल कानून अतधकृि  

31.  श्री ममिा मल्ल शे्रष्ठ टा.ना.स.ु 

32.  श्री लक्ष्मी अयािल (अतधकारी) टे.अपरेटर 

33.  श्री ठगीश्वर अतधकारी लेखापाल 

34.  श्री लिमण संजेल ना.स.ु 

35.  श्री गोर्वतद खरेल ना.स.ु 

36.  श्री थमप्रसाद शे्रष्ठ ना.स.ु 

37.  श्री र्हमा खनाल ना.स.ु 

38.  श्री लोकप्रसाद बश्याल ना.स.ु 

39.  श्री रोकन राई ना.स.ु 

40.  श्री प्रतमला कोइराला ना.स.ु 

41.  श्री परमेश्वर पौडेल क.अपरेटर 
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42.  श्री अमिृा मैनाली ना.स.ु 

43.  श्री गौचन र्वष्ट क.अपरेटर 

44.  श्री ददनेककुमार राई क.अपरेटर 

45.  श्री कुमार लईुटेल क.अपरेटर 

46.  श्री भवुनकुमार रेग्मी  ना.स.ु 

47.  श्री ऋर्षराज कमाि  ना.स.ु 

48.  श्री केकर तमजार  लेखापाल 

49.  श्री ककीकुमार फुाँ याल ना.स.ु 

50.  श्री राजेतद्र मरातसनी  ना.स.ु 

51.  श्री मीना अयािल क.अपरेटर 

52.  श्री ररंकी कुमारी गपु्ता क.अपरेटर 

53.  श्री समेुक शे्रष्ठ क.अपरेटर 

54.  श्री आकाराम यादव लेखापाल 

55.  श्री नर्वनराज ढकाल खररदार 

56.  श्री पूणिकली थापा खररदार 

57.  श्री सम्पूणि महजिन ईलेन्क्िसीयन (प्रा) 

58.  श्री रामकृष्ण महजिन ह.स.चा. 

59.  श्री गंगाराम महजिन ह.स.चा. 

60.  श्री वावरुाजा महजिन ह.स.चा. 

61.  श्री महेतद्र मानतधर ह.स.चा. 

62.  श्री भीमबहादरु शे्रष्ठ ह.स.चा. 

63.  श्री अतनल थापामगर ह.स.चा. 

64.  श्री िीथिनारायण पाछैं ह.स.चा. 

65.  श्री रामवहादरु खड्का ह.स.चा. 

66.  श्री धनराज महजिन ह.स.चा. 

67.  श्री कमसेर प्रसाद शे्रष्ठ ह.स.चा. 
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68.  श्री माधव पौडेल ह.स.चा. 

69.  श्री मायानाथ न्घतमरे का.स. 

70.  श्री कमला थापा का.स. 

71.  श्री कर्पल पौडेल का.स. 

72.  श्री काले मगर का.स. 

73.  श्री रामकरण थापा का.स. 

74.  श्री श्यामकृष्ण खड्का ह.स.चा. 

75.  श्री पूणिप्रसाद न्घतमरे ह.स.चा. 

76.  श्री र्वजय खड्का ह.स.चा. 

77.  श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ह.स.चा. 

78.  श्री महेक महजिन ह.स.चा. 

79.  श्री गणेकबहादरु भजेुल  ह.स.चा. 

80.  श्री सतदीप तयौपान े ह.स.चा. 

81.  श्री बलराम भजेुल ह.स.चा. 

82.  श्री इन्तदरा गौिम का.स. 

83.  श्री गोर्वतद बढुाथोकी का.स. 

84.  श्री भपेूतद्र यादव का.स. 

85.  श्री रामगोपाल सेढाई का.स. 

86.  श्री लोक बहादरु थापा का.स. 

87.  श्री रोकन ररजाल का.स. 

88.  श्री अतनल गरूङ का.स. 

89.  श्री मन्तदरा काफ्ले का.स. 

90.  श्री श्याम बढुाथोकी का.स. 

91.  श्री अतज ुिामाङ का.स. 

92.  श्री रेखा थापामगर का.स. 

93.  श्री जीवन राम का.स. 
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94.  श्री रमा पौडेल का.स. 

95.  श्री सार्वरी न्घतमरे का.स. 

96.  श्री रेन ुदाहाल का.स. 

97.  श्री भोलानाथ पौडेल माली 

98.  श्री प्रकाक नेपाली कूचीकार 

99.  श्री र्वमला नेपाली कूचीकार 
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अनसूुन्च - ५  
आयोग र अतिगिि कायािलयबाट वैदेन्कक िातलम, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा सहभागी पदातधकारी र कमिचारीहरूको र्ववरण 

ि.सं. पदातधकारी र कमिचारीको 
नाम, थर 

पद मलुकु र स्थान  तबषय 
अवतध 

तमति  ददन  
1.  डा.श्री अयोधीप्रसाद यादव 

प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त  बंगलादेक, ढाका 

Forum of Election Management 

Bodies of South Asia-

FEMBOSA  
२०७५/५/१८-२४ सम्म ७ 

श्री सूयिप्रसाद अयािल उपसन्चव  

2.  
श्री इश्वरी प्रसाद पौड्याल  तनवािचन आयकु्त  

श्रीलंका, कोलम्बो  
Fourth Asian Electoral 

Stakeholders Forum & Electoral 

Workshop Knowledge Exchange 

Programme.  

२०७५/५/१०-१४ सम्म ५ 

श्री बेगेतद्रराज कमाि पौड्याल  सन्चव 

3.  
श्री महेतद्रनाथ भट्टराई  उपसन्चव  जापान, टोर्कयो Legislative & Electoral 

Administration Tranining  

२०७५/५/२०-
२०७५/६/३ सम्म  

१८ 

4.  
श्री प्रमेराज भट्ट 

न्ज.तन.अ. 
(अछाम)     
(काखा अतधकृि)  

भारि, नयााँ ददल्ली Capacity Development For 

Electoral Technology (Training) २०७५/५/१६-२३ सम्म ८  

mailto:!@
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5.  

श्री दीपक सवेुदी सहसन्चव र्फतलर्पतस, मतनला 
Forum on the Independence of 

Election Management Bodies 

(EMBs) and Election Security  
२०७५/६/ २०-२५ सम्म ६ 

6.  
श्री कंकरप्रसाद खरेल सहसन्चव 

बेन्ल्जयम, ब्रसेल्स 
Joint EU-UNDP Global 

Conference on Sustaining Peace 

Through Elections in Brussels, 

Belgium 

२०७५/६/२०-२६ सम्म ७ श्री चतद्र बहादरु न्कवाकोटी उपसन्चव  

श्री राम बहादरु खड्का उपसन्चव  

7.  श्री कंकरप्रसाद खरेल सहसन्चव 
बंगलादेक, ढाका  Observe The Election of the 

Members of Parliament  २०७५/९/१३-१७ सम्म  ५ 
श्री गंगाबहादरु खरेल 

उपसन्चव 
(कानून)  

8.  
श्री परमेश्वर पौडेल  कम््यूटर अपरेटर   भारि, नयााँ ददल्ली Capacity Development For 

Electoral Technology (Training) २०७५/९/२२-२७ सम्म ६ 

9.  
श्री कंकरप्रसाद खरेल सहसन्चव 

मेन्क्सको 

1.challenges for politics & 

Democracy in the digital era 

laifos 9th forum of latin 

American Democracies. 2. peer 

to peer Exchange Workshop 

२०७५/१२/१८- 
२०७६/१/१ सम्म  

१३ 
श्री समीर थापा  

कम््यूटर 
ईन्ञ्जतनयर   

mailto:!@
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10.  श्री तगररजा कमाि  सहसन्चव 

ईण्डोनेन्कया, 
मलेन्कया  

Election Visit Program (EVP) & 

Study of Outsite Country Voting 

२०७५/१२/२९- 
२०७६/१/६  सम्म  

७ श्री रूद्रप्रसाद सवेुदी  उपतयायातधवक्ता 

श्री अनपु तयौपाने  
उपसन्चव 
(र्वर्वध)  

11.  श्री गंगाबहादरु खरेल 
उपसन्चव 
(कानून)  जापान, टोर्कयो Legislative & Electoral 

Administration Tranining  

२०७६/१/२९- 
२०७६/२/१८  सम्म 

१९ 
श्री सूयिप्रसाद अयािल उपसन्चव  

12.  
श्री देव कुमारी गरुागाईँ  सन्चव  अषे्ट्रतलया  Election Visit Program (EVP)  

२०७६/१/३१- 
२०७६/२/७  सम्म 

८ 
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अनसूुची - ६ 
आतथिक वषि  २०७५/०७६ मा मिदािा दिािको न्जल्लागि र्ववरण 

तस.नं. न्जल्ला 
दिाि संख्या 

मर्हला परुूष अतय जम्मा 

1 िा्लेजङु 1963 2302 0 4265 

2 पााँचथर 2221 2765 0 4986 

3 ईलाम 3315 3340 0 6655 

4 झापा 8738 9937 0 18675 

5 सखवुासभा 1834 2073 0 3907 

6 िेह्रथमु 1027 995 0 2022 

7 भोजपरु 1929 2086 0 4015 

8 धनकुटा 1718 1652 0 3370 

9 मोरङ 9094 9827 0 18921 

10 सनुसरी 7284 9692 0 16976 

11 सोलखुमु्ब ु 602 843 0 1445 

12 खोटाङ 1967 2635 0 4602 

13 ीखलढुिा 2033 2341 0 4374 

14 उदयपरु 5907 5632 0 11539 

15 सप्तरी 2935 3734 0 6669 

16 तसराहा 6204 5920 0 12124 

17 दोलखा 1572 1636 0 3208 

18 रामेछाप 3863 4417 1 8281 
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19 तसतधलुी 3090 3299 0 6389 

20 धनषुा 2518 3909 0 6427 

21 महोत्तरी 3991 5609 0 9600 

22 सलािही 7702 9519 0 17221 

23 रसवुा 708 876 0 1584 

24 धादीि 2451 2691 0 5142 

25 नवुाकोट 4469 4452 0 8921 

26 काठमाण्डौ 3599 3525 0 7124 

27 भक्तपरु 2367 2430 0 4797 

28 लतलिपरु 2434 2484 0 4918 

29 काभ्रपेलातचोक 2617 3118 0 5735 

30 तसतधपुाल्चोक 3964 4737 0 8701 

31 मकवानपरु 6204 5496 0 11700 

32 रौिहट 8303 9885 0 18188 

33 बारा 7005 7651 0 14656 

34 पसाि 2746 3999 0 6745 

35 न्चिवन 4868 4653 0 9521 

36 गोरखा 4634 4604 0 9238 

37 मनाि 40 29 0 69 

38 लम्जिु 2872 2821 0 5693 

39 कास्की 2838 3096 0 5934 

40 िनहुाँ 5802 5689 2 11493 
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41 स्याङ्जा 4641 4587 0 9228 

42 गलु्मी 4850 5765 0 10615 

43 पाल्पा 1962 2483 0 4445 

44 अघािखााँची 3771 4377 0 8148 

45 नवलपरासी (पू) 4132 4257 1 8390 

46 रूपतदेही 3411 3637 0 7048 

47 कर्पलवस्ि ु 7201 7977 0 15178 

48 मसु्िाि 55 51 0 106 

49 म्याग्दी 1833 1814 0 3647 

50 बाग्लङु 4960 5174 0 10134 

51 पविि 2178 2196 0 4374 

52 रूकुम (पू) 358 403 0 761 

53 रोल्पा 2990 3197 0 6187 

54 ्यठुान 3552 2933 0 6485 

55 सल्यान 1489 1811 0 3300 

56 दाङ 8966 7874 1 16841 

57 डोल्पा 512 599 0 1111 

58 मगु ु 405 392 0 797 

59 जमु्ला 637 850 0 1487 

60 कातलकोट 2148 2669 0 4817 

61 हमु्ला 223 313 0 536 

62 जाजरकोट 4189 4506 0 8695 
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63 दैलेख 4587 5242 0 9829 

64 सखेुि 3811 4812 0 8623 

65 बााँके 5326 6072 0 11398 

66 बददिया 7927 7031 0 14958 

67 बाजरुा 2288 2681 0 4969 

68 अछाम 3667 4638 0 8305 

69 बझाि 3633 4508 0 8141 

70 डोटी 3976 4162 0 8138 

71 कैलाली 11897 11745 1 23643 

72 दाच ुिला 1508 1918 0 3426 

73 बैिडी 2294 3456 0 5750 

74 डडेलधरुा 1167 1378 0 2545 

75 कतचनपरु 4634 4463 0 9097 

७६ नवलपरासी (प) 1985 2011 0 3996 

७७ रूकुम (प) 2713 3246 0 5959 

जम्मा 275304 301627 6 576937 

नोट: यस िातलकामा ७७ वटै न्जल्ला तनवािचन कायािलय, न्जल्ला प्रकसन कायािलय, ३८ इलाका 
प्रकासन कायािलयमा तनरतिर र एकीकृि घमु्िी सेवा कायििमबाट मिदािा दिाि भएका 
र्ववरणहरू समावेक छन ्। 
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अनसूुची - ७ 
एकीकृि घमु्िी सेवा कायििमबाट मिदािा दिाि सम्बतधी न्जल्लागि र्ववरण 

ि स न्जल्ला 
स्वीकृि कायििम 

संख्या 
मिदािा दिाि संख्या 

   
मर्हला परुूष अतय जम्मा 

1 tfKn]h'ª 7 799 627 0 1426 

2 kfFry/ 1 72 55 0 127 

3 O{nfd 3 1019 807 0 1826 

4 emfkf 2 216 222 0 438 

5 ;v'jf;ef 0 0 0 0 0 

6 t]Xy'd 4 343 305 0 648 

7 ef]hk'/ 5 875 684 0 1559 

8 wgs'6f 2 83 77 0 160 

9 df]/ª 2 526 390 0 916 

10 ;'g;/L 2 444 313 0 757 

11 ;f]n'v'Da' 2 48 77 0 125 

12 vf]6fª 2 274 246 0 520 

13 cf]vn9'Ëf 3 319 259 0 578 

14 pbok'/ 5 1373 924 0 2297 

15 ;Kt/L 0 0 0 0 0 

16 l;/fxf 1 93 91 0 184 

17 bf]nvf 3 110 82 0 192 

18 /fd]5fk 6 1006 851 0 1857 
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19 l;Gw'nL 2 358 257 0 615 

20 wg'iff 0 0 0 0 0 

21 dxf]Q/L 1 86 89 0 175 

22 ;nf{xL 0 0 0 0 0 

23 /;'jf 2 191 219 0 410 

24 wfbLË 3 292 176 0 468 

25 g'jfsf]6 3 883 666 0 1549 

26 sf7df8f}+ 1 23 19 0 42 

27 eQmk'/ 1 54 60 0 114 

28 nlntk'/ 2 148 123 0 271 

29 sfe|]knfGrf]s 1 311 333 0 644 

30 l;Gw'kfNrf]s 2 348 398 0 746 

31 dsjfgk'/ 9 2531 1615 0 4146 

32 /f}tx6 1 92 79 0 171 

33 af/f 0 0 0 0 0 

34 k;f{ 0 0 0 0 0 

35 lrtjg 2 346 291 0 637 

36 uf]/vf 2 267 218 0 485 

37 dgfË 0 0 0 0 0 

38 nDh'Ë 2 184 124 0 308 

39 sf:sL 2 122 109 0 231 

40 tgx'F 5 569 554 0 1123 

41 :ofª\hf 6 662 491 0 1153 

42 u'NdL 5 1153 916 0 2069 
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43 kfNkf 4 300 201 0 501 

44 c3f{vfFrL 5 896 695 0 1591 

45 gjnk/f;L 1 68 38 0 106 

46 ?kGb]xL 0 0 0 0 0 

47 slknj:t' 2 184 158 0 342 

48 d':tfË 1 18 11 0 29 

49 DofUbL 7 254 207 0 461 

50 afUn'ª 4 436 279 0 715 

51 kj{t 11 336 236 0 572 

52 ?s'd -k"_ 0 0 0 0 0 

53 /f]Nkf 2 1105 723 0 1828 

54 Ko'7fg 7 951 796 0 1747 

55 ;Nofg 1 97 103 0 200 

56 bfª 7 456 273 0 729 

57 8f]Nkf 3 237 184 0 421 

58 d'u' 1 198 130 0 328 

59 h'Dnf 1 45 55 0 100 

60 sflnsf]6 2 313 224 0 537 

61 x'Dnf 1 26 23 0 49 

62 hfh/sf]6 3 2032 1694 0 3726 

63 b}n]v 8 1447 1293 0 2740 

64 ;'v]{t 3 383 495 0 878 

65 afFs] 2 512 433 0 945 

66 alb{of 9 1488 878 0 2366 
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67 afh'/f 5 785 559 0 1344 

68 c5fd 9 1559 1208 0 2767 

69 aemfË 9 1914 1385 0 3299 

70 8f]6L 5 1935 1305 0 3240 

71 s}nfnL 2 506 457 0 963 

72 bfr'{nf 5 335 262 0 597 

73 a}t8L 3 712 1154 0 1866 

74 88]nw'/f 2 114 92 0 206 

75 sGrgk'/ 1 131 88 0 219 

76 gjnk/f;L -k_ 0 0 0 0 0 

77 ?s'd-k_ 5 900 848 0 1748 

जम्मा 233 36893 29234 0 66127 
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तस.नं दिाि 
नं 

राजनीतिक दलको 
नाम 

दल दिाि तमति दलको मूख्य 
कायािलयको ठेगाना 

अध्यि/ सभापति/ 
संयोजकको नाम 

१ 1 नेपाल मजदरु 

र्कसान पाटी 
२०७३/८/३० भक्तपरु न.पा–७, 

गोल्मढी 
 नारायणमान तबजकु्छे 

२ 2 नेपाल कम्यतुनष्ट 

पाटी (माले) 

२०७३/८/३० रािोपलु, काठमाडौं महासन्चव  तस.र्प. मैनाली 

३ 3 गातधीवादी पाटी 
नेपाल 

२०७३/८/३० महाराजगञ्ज, 

चनुदेवी मागि, 
काठमाडौं 

लाल बहादरु राना  

४ 4 राष्ट्रवादी पाटी २०७३/८/३० नारयण गोपाल 
मागि, काठमाडौं 

सहजाद तमयााँ तभकरानी  

५ 5 तग्रन पाटी नेपाल २०७३/८/३० तसनामंगल, 

काठमाडौं ३५ 

तबजलुी प्रसाद तिन्म्सना 

६ 6 मसु्कान सेना 
नेपाल पाटी 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.३१, 

कमलपोखरी, 
काठमाडौं 

लायन श्री मसु्कान पौडेल  

७ 7 चरेुभावर 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७३/८/३० नयााँबानेश्वर, 
काठमाडौं 

भतूमराज तनरौला 

८ 8 रार्ष्ट्रय मनु्क्त 

आतदोलन, नेपाल 

२०७३/८/३० नागाजुिङ न.पा. २, 

काठमाडौं 
डा. ज.र्व काह 

९ 9 रार्ष्ट्रय तरमूल 

बहजुन समाजवादी 
पाटी 

२०७३/८/३० कंखमलु, लतलिपरु इतिरुाय यादव   

१० 10 रार्ष्ट्रय यथािथवादी 
पाटी, नेपाल 

२०७३/८/३० का.म.पा.१५, 

स्वयम्भ,ु काठमाडौं 
.र्वष्ण ुबहादरु काकी    

११ 11 नेपाल समावेकी 
पाटी 

२०७३/८/३० कागेश्वरी मनहरा 
न.पा.१३ 

मोिीलाल भारिी  

१२ 13 रार्ष्ट्रय एकिा पाटी 
प्रजाितरवादी 

२०७३/८/३० का.म.पा.ठूलो 
भर् याङ, काठमाडौं 

करिचतद्र दाहाल  

१३ 14 नेपाली तग्रतस पाटी २०७३/८/३० खमुलटार, 
लतलिपरु 

बाबूकाजी शे्रष्ठ  

१४ 15 नेपाल जनिा पाटी २०७३/८/३० कातलकास्थान, 

तडल्लीवजार, 

काठमाडौं 

तरभवूननाथ पाठक  

१५ 16 रार्ष्ट्रय प्रजाितर २०७३/८/३० का.म.न.पा.७, कमला थापा  

अनसूुची - ८ 
तनवािचन आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलको र्ववरण 
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पाटी चावर्हल 

१६ 18 नेपाल आमा पाटी २०७३/८/३० का.म.न.पा.३२, 

पिुली सडक 

रोमलाल तगरी  

१७ 19 नेपाल पररवार दल २०७३/८/३० परुानो बानेश्वर, 

काठमाडौं 
एकनाथ ढकाल  

१८ 20 मधेक िराई फोरम २०७३/८/३० गौर न.पा.५,रौिहट अमर प्रसाद यादव  

 
 

१९ 21 आधतुनक नेपाल 

पाटी 
२०७३/८/३० िाकेश्वर १८, 

काठमाडौं 
डा.श्री भोजराज वगाले   

२० 22 नेपाल नौलो 
जनवादी पाटी 

२०७३/८/३० प्रयोगपोखरी १२, 

काठमाडौं 
डा. गंगा लाल शे्रष्ठ   

२१ 23 नेपाल पूविराष्ट्र 

सेवक 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.धापासी 
१०, काठमाडौं 

भक्त बहादरु लामा  

२२ 24 नेपाल 

जनलोकितर 

पाटी 

२०७३/८/३० िारकेश्वर ११, 

र्हलेटोल, काठमाडौं 
कृष्ण प्रसाद लातमछान े 

२३ 25 नेपाल कम्यूतनष्ट 

पाटी (माक्सिवादी) 
२०७३/८/३० टोखा न.पा.वडा 

नं.४ काठमाडौं 
राम हरर पोखरेल  

२४ 27 नेपाल राष्ट्रवादी 
पाटी 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.१५, 

स्वयम्भ ु

दोजे लामा    

२५ 28 नेपाल कम्यतुनष्ट 

पाटी 
२०७३/८/३० १७९ कुमारी मागि, 

का.म.पा.३३, 

धोर्वधारा 

ऋर्षराम कटे्टल  

२६ 30 रार्ष्ट्रय जनएकिा 
पाटी 

२०७३/८/३० चावर्हल 

का.म.न.पा.७, 

सरस्विीनगर 

बाबचुतद्र ढकाल  

२७ 31 मधेकी 
जनअतधकार 

फोरम मधेक 

२०७३/८/३० गहवा १०, बीरगञ्ज 
उ.न.पा., पसाि 

भाग्यनाथ प्र साह  

२८ 33 हाम्रो पाटी २०७३/८/३० तसफल८, काठमाडौं केखर झााँिी   
२९ 34 संघीय 

लोकिान्तरक 

रार्ष्ट्रय मञ्च 

२०७३/८/३० वडा नं.९, तिलगंगा, 
एयरपोटि 

कुमार तलङ्देन तमराक  

३० 38 नेपाली कााँग्रसे २०७३/८/३० वी.पी.स्मिृ भवन, केर बहादरु देउवा     
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वीपी.नगर, 
लतलिपरु 

३१ 40 नयााँ संघीयिा 
जनधारणा पाटी 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.३१, 

बागबजार, 

काठमाडौं 

गरुूदेव कामि      

३२ 41 रार्ष्ट्रय जनमोचाि २०७३/८/३० ब.ुन.पा.१२, 

ज्योतिनगर, कपन, 

काठमाडौं 

न्चर बहादरु के.सी.     

३३ 42 मािभृमूी नेपाल 

पाटी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा.१०, 

बदु्धनगर, काठमाडौं 
बद्री प्रसाद उप्रिेी   

३४ 43 न्कव सेना नेपाल २०७३/८/३० काठमाडौं १०, 

कंखमलु 

अतनल बस्नेि      

३५ 44 वहजुन कन्क्त पाटी २०७३/८/३० गौकाला, 
र्पंगलास्थान, 

काठमाडौं 

र्वश्वतेद्र पासवान   

३६ 45 नेपाल दतलि पाटी २०७३/८/३० थापाथली ११, 

बागमिी पलु 

मेघ बहादरु कामी   

३७ 47 नेपाल गणिान्तरक 

जनिा पाटी 
२०७३/८/३० काठमाडौं ३५, 

कोटेश्वर 

यवुराज सफल      

३८ 48 खम्ववुान रार्ष्ट्रय 

मोचाि नेपाल 

२०७३/८/३० धरान ११, सनुसरी राजकुमार राई   

३९ 49 संघीय 

लोकिान्तरक 

रार्ष्ट्रय मञ्च 

(थरूहट) 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.वडा 
नं.३४, तसनांमगल 

रून्क्मणी चौधरी    

४० 50 नेपाल नागररक 

पाटी 
२०७३/८/३० नयााँ बानेश्वर, 

काठमाडौं 
कृष्णहरी अतधकारी    

४१ 51 नेपाल समाजवादी 
कााँगेर्स 

२०७३/८/३० गौकाला, काठमाडौं गोर्वतद प्रसाद तनरौला   

४२ 56 नागररक 

समाजवादी पाटी 
२०७३/८/३० परुानो बानेश्वर, 

काठमाडौं 
राजकुमार लेखी   

४३ 57 नेपाल सकुुम्बासी 
पाटी 
(लोकिान्तरक) 

२०७३/८/३० नयााँबानेश्वर १०, 

काठमाडौं 
.हकुुम बहादरु लामा  

४४ 58 बहजुन समाज २०७३/८/३० लतलिपरु उ.न.पा., गंगा प्रसाद महरा    
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पाटी नेपाल बागडोल 

४५ 59 नेपाल कम्यतुनष्ट 

पाटी राष्ट्रवादी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा.३५, 

कोटेश्वर 

सरस्विी तयौपाने  

४६ 60 देकभक्त 

पयािवरणीय 

सामान्जक (देपसा) 
मोचाि 

२०७३/८/३० पो.व.नं.४२६५, 

काठमाडौं 
सरेुतद्र प्रसाद ढकाल  

४७ 61 समाजवादी पाटी 
नेपाल 

२०७३/८/३० का.म.न.पा -१० 
र्पपलवोट मागि, 
परुानो बानेश्वर 

र्वष्णरुाज अयािल  

४८ 63 नेपाली जनिा दल २०७३/८/३० संगमगल्ली, 
का.म.पा.१०, 

काठमाडौं 

हरर चरण काह  

४९ 64 राष्ट्रवादी एकिा 
पाटी 

२०७३/८/३० अनामनगर, 
काठमाडौं 

उमा शे्रष्ठ   

५० 65 नेपाल तयार्यक 

दल 

२०७३/८/३० राधेभवन, हेटौडा 
१० 

उद्दव अतधकारी   

५१ 67 िामाङसातलङ 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७३/८/३० पलु्चोक ३, 

लतलिपरु 
तसङमान िामाङ  

५२ 68 अखण्ड नेपाल 

पाटी 
२०७३/८/३० सकेुधारा, काठमाडौं कुमार खड्का   

५३ 69 लोक दल २०७३/८/३० थापागाउाँ, 
तबजलुीबजार, 
नयााँबानेश्वर, 
काठमाडौं 

कौकल कुमार तसंह   

५४ 70 देकभक्त समाज २०७३/८/३० जमल, काठमाडौं द्रोण अतधकारी   
५५ 72 यूवा कन्क्त नेपाल 

पाटी 
२०७३/८/३० लाहान–७, तसरहा मनोज कुमार खनाल   

५६ 73 तमिेरी पाटी नेपाल २०७३/८/३० का.म.पा.७, 

गंगार्हटी, चावर्हल 

धनेतद्र बहादरु बस्नेि   

५७ 74 हाम्रो नेपाल पाटी २०७३/८/३० चावर्हल ७, 

लतलिपरु 
भैरव बहादरु काकी   

५८ 75 रार्ष्ट्रय चरेुभावर 

पाटी 
२०७३/८/३० बालकुमारी, 

लतलिपरु 
हेम बहादरु शे्रष्ठ   

५९ 77 रार्ष्ट्रय न्कवसेना २०७३/८/३० नयााँबानेश्वर, र्विम बहादरु वम  
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पाटी काठमाडौं 
६० 78 अखण्ड 

सदूुरपन्श्चम पाटी 
नेपाल 

२०७३/८/३० का.म.पा.३२, 

अनामनगर, 
काठमाण्डौ 

खगेतद्र राज अवस्थी  

६१ 79 संघीय र्वकासवादी 
पाटी नेपाल 

२०७३/८/३० र्कतििपरु न.पा.३ 
काठमाडौं 

िेज बहादरु पाल   

६२ 80 रार्ष्ट्रय र्वकास 

पाटी 
२०७३/८/३० नयााँबानेश्वर, 

काठमाडौं 
तनल ुकुमारी   

६३ 81 श्रतमक जनिा 
पाटी–नेपाल 

२०७३/८/३० आलोकनगर ३४, 

बानेश्वर, काठमाडौं 
रेकम राज तयौपान े  

६४ 82 नेपाः रार्ष्ट्रय पाटी २०७३/८/३० कातलमाटी १३, 

काठमाडौं 
र्वजय प्रकाक सैज ु  

६५ 84 रार्ष्ट्रय एकिा मञ्च २०७३/८/३० यरार्हटी बाबतुछरी 
मागि, बालाज ु

र्वजेतद्र लाल जोकी   

६६ 85 जनजागरण पाटी 
नेपाल 

२०७३/८/३० का.म.न.पा.४, 

धमु्बाराही 
लोक मणी ढकाल   

६७ 86 नेपाल 

प्रजािान्तरक 

प्रगतिन्कल पाटी 

२०७३/८/३० नख्ख ुदोवाटो, 
चिपथ, लतलिपरु 

सरेुतद्र तरपाठी   

६८ 87 मधेक समिा पाटी 
नेपाल 

२०७३/८/३० का.म.पा.१४, 

कलंकी 
मेघराज नेपाली तनषाध    

६९ 88 नेपालवाद २०७३/८/३० चण्डोल ४, 

काठमाडौं 
र्करण कुमार कमाि पौडेल   

७० 89 नेपाली कााँग्रसे 

राष्ट्रवादी 
२०७३/८/३० न्कवभतूम मागि, 

सकेुधारा ४, 

काठमाडौं 

खनपुरूदे (रामबाब ु)   

७१ 90 चरेुभावर रार्ष्ट्रय 

पाटी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा.५, 

मालीगाउाँ, 
काठमाण्डौ 

बद्री प्रसाद तयौपान े  

७२ 91 र्हतद ुप्रजािान्तरक 

पाटी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा.३२ 

घटे्टकुलो, 
पासाङल्हाम ु

र्वष्ण ुकुमार प्रसाई   

७३ 92 रार्ष्ट्रय पनुजािगरण 

पाटी 
२०७३/८/३० २१५, कभुकामना 

मागि, कोटेश्वर ३५, 

काठमाडौं 

तड.बी. थापा   

७४ 93 यवुा नेपाल पाटी २०७३/८/३० काटेश्वर, काठमाडौं राजेक कुमार झा  
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७५ 94 र्पछडावगि तनषाद 

दतलि जनजािी 
पाटी 

२०७३/८/३० र्वराटनगर, कटहरी 
६, मोरङ 

र्प्रिम मनु्खया   

७६ 95 तलबरल 

डेमोिेर्टक पाटी 
२०७३/८/३० लतलिपरु, 

महालक्ष्मीस्थान 

गणेक बहादरु वल िामाि   

७७ 96 नयााँ र्पपलु्स पाटी २०७३/८/३० बौद्ध, महाङकाल 
६, काठमाण्डौ 

ददनेक खनाल   

७८ 97 रार्ष्ट्रय नागररक 

पाटी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा.३१, 

अनामनगर 
तसद्धाथि अतधकारी   

७९ 98 नेपाल 

लोकिान्तरक 

जनिा कााँग्रसे 

२०७३/८/३० बदु्धनगर १०, साझा 
गल्ली, काठमाडौं 

जीि बहादरु चौधरी  

८० 99 रार्ष्ट्रय जनमनु्क्त 

पाटी 
२०७३/८/३० लतलिपरु 

उ.म.न.पा.४, 

धोर्वघाट 

के.पी. पालङु्वा   

८१ 100 जनसमाजवादी 
पाटी, नेपाल 

२०७३/८/३० कलंकी, काठमाडौं सवुासराज काफ्ले  

८२ 101 संयकु्त रार्ष्ट्रय 

जनपररषद् नेपाल 

२०७३/८/३० महालक्ष्मी न.पा.८, 

चेिनाकोट, 

लतलिपरु 

रीिा कुमारी सनुार(मानषुी)   

८३ 102 नेपाल गणिान्तरक 

एकिा पाटी 
२०७३/८/३० का.म.न.पा., 

महाराजगञ्ज 

भेषराज रेग्मी   

८४ 103 िराई पहाड 

र्हमाल समाज 

पाटी 

२०७३/८/३० लतिलपरु 
उ.म.न.पा.३, 

धोर्वघाट 

र्करण कुमार िामाङ  

८५ 104 चरेुभावर रार्ष्ट्रय 

एकिा पाटी नेपाल 

२०७३/८/३० रािोपलु, काठमाडौं बद्री प्रसाद तयौपान े 

८६ 106 राष्ट्रवादी यवुा 
मोचाि 

२०७३/८/३० लतलिपरु, सानेपा 
२ 

श्याम कुमार थापा   

८७ 107 रार्ष्ट्रय जनिा दल 

नेपाल 

२०७३/८/३० कञ्चनपरु ५, 

कञ्चनपरु 
भरि प्रसाद महिो   

८८ 108 लोक 

कल्याणकारी 
जनिा पाटी नेपाल 

२०७३/८/३० कुमारीपाटी, 
लतलिपरु 

र्ककोरी महिो  

८९ 109 नेपाल यवुा र्कसान 

पाटी 
२०७३/८/३० नयााँबानेश्वर ३४, 

काठमाडौं 
सरोज कार तमश्र 
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९० 110 नेपाल समाजवादी 
पाटी 
(लोर्हयावादी) 

२०७३/८/३० बीरगञ्ज, पसाि र 
का.म.न.पा-३४ 
नयााँबानेश्वर 

नतदन यावद  

९१ 111 इतिहातसक  

प्रजािान्तरक 

जनिा पाटी नेपाल 

 2073/8/8 जनकपरु–१६, 

धनषुा 
बदद्र नारयण ठाकुर  

९२ 113 बौर्द्धक 

जनिान्तरक 

पररषद, नेपाल 

2073/11/14 सत्यमागि, 
बनस्थली, 
काठमाडौं 

लक्ष्मण राजवंकी  

९३ 114 आमूल पररवििन 

मतसहा पाटी नेपाल 

२०७३/१२/१ काठमाडौं .भरि तगरी  

९४ 115 रार्ष्ट्रय श्रतमक 

नागररक पाटी 
२०७३/१२/१ इटहरी उपमहानगर 

पातलका–१ 

दगुाि प्रसाद तलम्ब ु 

९५ 116 मूलबासी मनु्क्त 

पाटी 
२०७३/१२/१ गोकाला, काठमाडौं मो. इस्लाम   

९६ 117 देकभक्त 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७३/१२/१  च्पल 
कारखाना,काठमाडौं 

.मनमोहन कमकेर राणा  

९७ 119 जन प्रजािान्तरि 

पाटी, नेपाल 

२०७३/१२/१ तसनामंगल, 

काठमाडौं  
ज्ञान बहादरु िामाङ  

९८ 120 संघीय तलम्बवुान, 

नेपाल 

२०७३/१२/१ दमक, झापा वीर नेम्वाङ  

९९ 121 मंगोल नेसनल 

अगिनाइजेकन 

२०७३/१२/१  का.म.न.पा-२६ 
गंगव,ु काठमाण्डौ 

बदु्ध लाल मेचे  

१०० 122 नेपाल संघीय 

समाजवादी पाटी 
२०७३/१२/१ र्वजलुी बजार 

काठमाडौं 
मो. ररजवान अतसारी  

१०१ 123 नेपाल श्रतमक 

कन्क्त पाटी 
२०७३/१२/१ काठमाडौं भवुन बहादरु सनुार  

१०२ 124 आम आदमी पाटी 
नेपाल 

२०७३/१२/१ नयााँ बानेश्वर, 

काठमाडौं 
अकोक  कुमार यादव  

१०३ 125 रार्ष्ट्रय समाजवादी 
पाटी नेपाल 

२०७३/१२/१ बल्ख,ु काठमाण्डौ रूद्रजंग पलुामी   

१०४ 126 र्कराि खम्बवुान 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७४/३/२८ का.म.न.पा-४ 

बालवुाटार, 
काठमाण्डौ 

र्करण कुमार राई  

१०५ 128 ३३ दतलय मोचाि २०७४/३/२८ तबजलुी बजार , कोभाराम थापा   
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काठमाण्डौ 
१०६ 129 देक भक्त 

जनगणिान्तत्तक 

मोचाि नेपाल 

२०७४/३/२८  बदु्ध नगर, 

काठमाण्डौ 
चतद्रप्रकाक (सी.पी.) गजरेुल   

१०७ 130 नेपाल दकिन २०७४/३/२८ धोर्वघाट , 

लतलिपरु 
भनुेश्वर थापा 

१०८ 131 संघीय खम्बवुान 

लोकिान्तरक 

पाटी नेपाल 

२०७४/३/३० धरान-६, सनुसरी ज्ञानसेर राई     

१०९ 132 नेपाल कान्तििरे 

पररषद् 

२०७४/३/३०  का.म.न.पा-३२, 

काठमाण्डौ 
सषु्मा बडाल   

११० 133 दतलि मनु्स्लम 

जनकन्क्त पाटी 
२०७४/३/३०  धोर्वघाट, 

लतलिपरु 
गोवधिन दास   

१११ 134 नेपाली कााँग्रसे 

(वी.पी.) 
२०७४/३/३० का.म.न.पा- २८, 

काठमाण्डौ 
ररषभ भट्टराई  

११२ 136 रार्ष्ट्रय जनिा पाटी 
नेपाल 

२०७४/३/३० बबरमहल 

काठमाडौं 
महतथ ठाकुर 

११३ 138 साझा पाटी २०७४/5/2 बखतुडोल, 

लतलिपरु 
रर्वतद्र तमश्र 

११४ 140 सामान्जक 

लोकिान्तरक 

पाटी 

२०७४/12/2 वाफल चोक 
ग्वाको लतलिपरु 

श्री कुमार राई   

११५ 141 प्रजािान्तरक पाटी 
नेपाल 

२०७४।12।2 का.म.न.पा. 16 

पकनाजोल 

नरेतद्र मान तसं शे्रष्ठ   

११६ 142 नेपाल मािभृतूम 

पाटी 
२०७४।12।2  टोखा न.पा. घर 

नं. 220 

बसतुधराचोक 
काठमाडौं 

ीम प्रकाक र्वश्वकमाि   

११७ 143 जनिा पाटी २०७४।12।2 वाग्लिु न.पा ३ 
वाग्लिु र 
का.म.न.पा.१४ 
काठमाडौं 

तिलक बहादरु ररज्याल  

११८ 144 आजाद जनिा 
पाटी 

२०७४।12।2 कालीमाटी, 
काठमाण्डौ। 

प्र सवुोध नारायण झा  

११९ 145 नेपाल कम्यतुनष्ट 

पाटी (ने क पा) 
२०७5।2।23 धमु्वाराही, 

काठमाण्डौ। 

के.पी कमाि ीली र 
पषु्पकमल दाहाल 
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१२० 146 नेपाल 

लोकिान्तरक 

पाटी 

2075।4।31 महाराजगंज, 

काठमाण्डौ। 

भानरुाम डगौरा थारू  

१२१ 147 रार्ष्ट्रय जनमखुी 
पाटी 
लोकिान्तरक 

2075।5।24  जनकपरुधाम, 

धनषुा 
श्री ररिेक कुमार तसंह 

१२२ 148 रार्ष्ट्रय प्रजाितर 

पाटी (संयकु्त) 

२०७५।१२।२४ चारूमिी तबहार, 

चावर्हल, 

काठमाण्डौ 

प्रकाक चतद्र लोहनी / 
पकपुति कम्सेर राणा 

१२३ 149 रार्ष्ट्रय प्रजाितर 

पाटी 
(लोकिान्तरक) 

२०७५।१२।२५ बागबजार 12, 

काठमाडौं 
लाक्पा िामाङ  

१२४ 150 जनमि पाटी 
(जपा) 

२०७६।०२।०६ सूयिर्वनायक नपा-
३, भक्तपरु 

चतद्रकाति राउि (डा सी.के. 
राउि)            
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अनसूुची - ९ 
आयोगमा आतथिक वषि २०७४/०७५ को आय व्यय  र्ववरण बझुाउन ेराजनीतिक दलको र्ववरण 

तस .नं.  राजनीतिक दलको नाम ठेगाना 

1 ग्रीन पाटी नेपाल तसनामंगल ,काठमाडौं ३५ 
2 मधेक िराइ फोरम  गौर न .पा ५ रौिहट  
3 नेपाल राष्ट्रवादी पाटी नारयण गोपाल मागि, काठमाडौं 
4 ३३ दलीय मोचाि  तबजलुी बजार  ,काठमाण्डौ  
5 िामाङसातलङ लोकिान्तरक पाटी पलु्चोक ३, लतलिपरु 
6 मसु्कान सेना नेपाल पाटी का .म.न.पा ३१ कमलपोखरी  
7 नेपाल जनिा पाटी कातलकास्थान, तडल्लीवजार, काठमाडौं 
8 मधेकी जनातधकार फोरम मधेक गहवा १०  ,बीरगञ्ज उ.न.पा .पसाि  
9 नेपाल कान्तििेर पररषद का .म.न.पा-३२ ,काठमाण्डौ  
10 गान्तधवादी पाटी नेपाल महाराजगञ्ज, चनुदेवी मागि, काठमाडौं 
11 आम आदमी पाटी नेपाल नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 
12 बहजुन समाज पाटी नेपाल लतलिपरु उ .न.पा. , बागडोल 
13 जनजागरण पाटी नेपाल का .म.न.पा.४ , धमु्बाराही 
14 मंगोल नेकनल अगिनाइजेकन  का .म.न.पा-२६ गंगवु , काठमाण्डौ 
15 संघीय समाजवादी फोरम नेपाल  का .म.न.पा.३५ , गैरीगाउाँ, तिनकुने 
16 सामान्जक लोकिान्तरक पाटी वाफल चोक ग्वाको लतलिपरु 
17 रार्ष्ट्रय जनमनु्क्त पाटी लतलिपरु उ .म.न.पा धोवीघाट  
18 बहजुन कन्क्त पाटी गौकला  ,र्पंगलास्थान काठमाडौं  
19 रार्ष्ट्रय जनमोचाि बु .न.पा .१२ ज्योिीनगर , कपन  
20 इतिहातसक प्रजािान्तरक जनिा पाटी जनकपरु–१६, धनषुा 
21 र्ववेकन्कल साझा पाटी  बखतुडौल  ,लतलिपरु  
22 नेपाली जनिा दल का .म.न.पा १० संगमगल्ली काठमाडौं  
23 नेपाल सकुुम्वासी पाटी )लोकिान्तरक(  नयााँबानेश्वर १०, काठमाडौं 
24 नेपाल समावेकी पाटी कागेश्वरी मनहरा न .पा.१३  
25 रार्ष्ट्रय यथाथिवादी पाटी नेपाल का .म.पा.१५ , स्वयम्भ,ु काठमाडौं 
26 नेपाल दतलि पाटी थापाथली ११, बागमिी पलु 
27 नेपाल मजदरु र्कसान पाटी भक्तपरु -७ गोल्मढी  
28 रार्ष्ट्रय मनु्क्त आतदोलन, नेपाल नागाजुिि न .पा .२ , काठमाडौं 
29 नेपाल पूविराष्ट्रसेवक लोकिान्तरक पाटी का .म.न.पा.धापासी १० , काठमाडौं 
30 रार्ष्ट्रय जनिा पाटी नेपाल बदु्धनगर काठमाडौं 
31 नेपाल दकिन धोर्वघाट, लतलिपरु 
32 नेपाल जन लोकितर पाटी िारकेश्वर ११, र्हलेटोल, काठमाडौं 
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33 रार्ष्ट्रय र्वकाक पाटी नयााँबानेश्वर, काठमाडौं 
34 राष्ट्रवादी एकिा पाटी अनामनगर, काठमाडौं 
35 देकभक्त समाज जमल, काठमाडौं 
36 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी )माीवादी  केतद्र( का .म.न.पा.३५ , पेररसडााँडा, कोटेश्वर, 
37 आमूल पररवििन मतसहा पाटी नेपाल काठमाडौं 
38 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी १७९ कुमारी मागि, का .म.पा.३३ , धोर्वधारा 
39 न्कवसेना नेपाल काठमाडौं १०, कंखमलु 
40 नेपालवाद चण्डोल ४, काठमाडौं 
41 समाजवादी पाटी नेपाल .म.न.पा-१० ,र्पपलवोट मागि , पूरानो बानेश्वर 
42 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी राष्ट्रवादी का .म.न.पा.३५ , कोटेश्वर 
43 नेपाली कााँग्रसे वी .पी.स्मिृ भवन , वीपी .नगर , लतलिपरु 
44 रार्ष्ट्रय समाजवादी पाटी नेपाल  बल्खु  ,काठमाण्डौ  
45 रार्ष्ट्रय नातगरक पाटी का .म.न.पा.३१ , अनामनगर 
46 अखण्ड सदुरुपन्श्चम पाटी नेपाल का .म.पा.३२ , अनामनगर  ,काठमाण्डौ  
47 चरेुभावर लोकिान्तरक पाटी नयााँबानेश्वर, काठमाडौं 
48 रार्ष्ट्रय प्रजािान्तरक पाटी )प्रजािान्तरक(  चावर्हल काठमाडौं 
49 संघीय र्वकासवादी पाटी नेपाल र्कतििपरु न .पा.३ काठमाडौं  
50 देकभक्त जनगणिान्तरक मोचाि नेपाल बदु्ध नगर  ,काठमाण्डौ  
51 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी )एमाले(  धमु्बाराही, काठमाडौं 
52 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी )माले(  रािोपलु  ,काठमाडौं  
53 नेपाल संघीय समाजवादी पाटी र्वजलुीबजार  ,काठमाडौं  
54 नेपाल नौलो जनवादी पाटी प्रयोग पोखरी १२, काठमाडौं 
55 जनप्रजािान्तरक पाटी  ,नेपाल  तसनामंगल  ,काठमाडौं  
56 रार्ष्ट्रय एकिा मञ्च यरार्हटी बाबतुछरी मागि, बनस्थली  ,बालाजु  
57 नेपाल पररवार दल पूरानो बानेश्वर, काठमाडौं 
58 नेपाल समाजवादी कााँग्रसे गौकाला, काठमाडौं 
59 संघीय लोकिान्तरक रार्ष्ट्रय मञ्च वडा नं .९ , तिलगंगा, एयरपोटि 
60 राष्ट्रवादी यवुा मोचाि लतलिपरु, सानेपा २ 
61 तमिेरी पाटी नेपाल का .म.पा.७ , गंगार्हटी  ,चावर्हल  
62 रार्ष्ट्रय एकिा पाटी प्रजाितरवादी का .म.पा.ठूलो भर् याङ , काठमाडौं 
63 जनसमाजवादी पाटी नेपाल कलंकी, काठमाडौं 
64 राष्ट्रवादी पाटी नारयण गोपाल मागि, काठमाडौं 
65 मधेकी जनातधकार फोरम गहवा १०, बीरगञ्ज उ .न.पा. , पसाि 

  

 

 


