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प्रतिवदेन साराशं 
 नेपालको संर्विानले तनवािचन आयोगलाई रािपति, उपरािपति, संघीय संसदका सदस्य, 
प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय िहका सदस्यको तनवािचनको सञ्चालन, रेखदेख, तनदेशन र 
तनयतत्रण गने, तनवािचन प्रयोजनको लातग मिदािा नामावली ियार गने एवं रार्िय महत्वको 
र्वषयमा जनमि संग्रह गराउने समेिका न्जम्मेवारी िोकेको छ। संवैिातनक तनकायले 
आफूले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन रािपति समि पेश गनुिपने 
संवैिातनक व्यवस्था अनरुूप आतथिक वषि २०७४÷०७५ मा यस आयोगले सम्पादन गरेका 
कायिको र्ववरण समेटी यो वार्षिक प्रतिवेदन ियार गररएको छ । 

तनवािचन आयोगमा एकजना प्रमखु तनवािचन आयकु्त र चारजना तनवािचन आयकु्त रहतछन ्
। आयोगबाट सम्पादन गनुिपने कायिको लातग केतद्रमा तनजामिी सेवाका राजपत्रार्ङ्कि र्वन्शष्ट 
शे्रणीका सन्चवको नेितृ्वमा एक सन्चवालय र प्रत्येक न्जल्लामा राजपत्रार्ङ्कि ििृीय शे्रणीका 
अतिकृिको नेितृ्वमा न्जल्ला तनवािचन कायािलय सञ्चालनमा रहेका छन ् । सार्वकमा 
आयोगको केतद्रीय सन्चवालयमा १६४ र न्जल्लास्िरका कायािलयमा ५६९ गरी कुल ७३३ 
कमिचारी दरवतदी रहेकोमा प्रतिवेदन वषिको असार ३२ गिे नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
नयाँ सङ्गठन संरचना लाग ु गरेको र सो अनसुार हाल केतद्रीय सन्चवालयमा १११ र 
न्जल्लास्िरका कायािलयमा ५६० गरी कूल ६७१ दरवतदी रहेको छ । 

प्रतिवेदन वषि २०७४÷०७५ समग्रमा तनवािचन वषिको रूपमा रह्यो । यो वषि प्रदेश नं. २ 
का १३६ स्थानीय िहको तनवािचन, प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन, रार्िय 
सभा सदस्यको तनवािचन एवं रािपति र उपरािपति पदको तनवािचनका साथै ७७ वटै न्जल्ला 
समतवय सतमतिको तनवािचन सफलिापूविक सम्पन्न भएको छ । हाल स्थानीय िहमा १८, 
साि वटा प्रदेश सभामा १३ र प्रतितनति सभामा ९ वटा राजनीतिक दलको प्रतितनतित्व 
रहेको छ ।  स्थानीय िहमा जम्मा २३३ जना, प्रदेश नं. १,२ र ३ का प्रदेश सभामा 
१÷१ जना गरी ३ जना र प्रतितनति सभामा १ जना स्वितत्र उम्मेदवार तनवािन्चि भएका 
छन ्। यसैगरी रार्िय सभामा ५ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रतितनतित्व रहेको 
छ। यी तनवािचनहरू सम्पन्न भएसँगै ३३४ सदस्य रहेको संघीय संसद, कुल ५५० सदस्य 
रहेका ७ वटा प्रदेश सभा र ७५३ स्थानीय िहको गठनले पूणििा पाएको छ ।िीनवटै 
िहमा गरी करीव ३८,५०० जनप्रतितनतिहरू तनवािन्चि भएका छन।्िीनवटै िहका सरकार 
सञ्चालनमा आएका छन।्संघीयिाको पूणि कायाितवयनसँगै मलुकु समरृ्द्धको ददशामा अगातड 
बढेको छ। 
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आयोगले संर्विान, तनवािचन सम्बतिी संघीय कानून र यी कानून बमोन्जम िजुिमा गररने 
र्वतभन्न नीति, तनदेन्शका, कायिर्वतिको अिीनमा रही आफ्नो कायि सम्पादन गदै आएको छ 
। तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनसँग सम्बन्तिि र्वतभन्न १० वटा ऐन, ८ वटा तनयमावली, 
र्वतभन्न नीतिहरू, तनदेन्शका, कायिर्वति एवं आचारसंर्हिा कायाितवयनमा रहेका छन ् । 
प्रतिवेदन वषिमा ४ वटा ऐन, ५ वटा तनयमावली र १९वटा तनदेन्शका िजुिमा गररएको छ 
। यी ऐन, तनयम र तनदेन्शकाहरू मूलिः २०७४ सालमा सम्पन्न र्वतभन्न िहका तनवािचनसँग 
सम्बन्तिि छन ्। 

आफूले सम्पादन गनुिपने तनयतमि कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गनि 
आयोगले र्वगि वषिदेन्ख नै रणनीतिक योजना र अतय आवश्यक नीति िथा रणनीति िजुिमा 
गरी िी योजना र नीतिले प्राथतमकीकरण गरेका र्क्रयाकलापलाई वार्षिक योजनामा समावेश 
गरेर कायाितवयन गदै आएको छ । यस सतदभिमा हाल दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना 
(२०७१–२०७६) कायाितवयनमा रहेको छ । यस अलावा लैर्ङ्गक िथा समावेशीकरण 
नीति, २०७० र यससम्बतिी रणनीति, मिदािा न्शिा नीति, तनवािचन पयिवेिण नीति, 
िातलम नीति िजुिमा गरी कायाितवयमा ल्याइएको छ । आयोगबाट हनुे सबै िहका अनगुमन 
र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बतिी एकीकृि तनदेन्शका िजुिमा गरी 
कायाितवयनमा ल्याइएको छ । र्वद्यालय र क्याम्पसस्िरमा अध्ययनरि र्वद्याथीलाई लन्िि 
गरी आयोग िथा न्जल्ला तनवािचन कायािलय कास्की र कैलालीमा रहेका तनवािचन न्शिा 
िथा सूचना केतद्र माफि ि तनवािचन न्शिा कायिक्रम सञ्चालन हदैु आएको छ । आयोगले 
आफ्नो समग्र कायिसम्पादनको तसलतसलामा नवप्रवििन र नवीन प्रर्वतिको प्रयोगलाई जोड 
ददँदै आएको छ । मिदािा दिाि र प्रशोिन एवं मिदािा नामावलीको छपाइ, तनवािचन 
पररणामको प्रशोिन र िातलकीकरण, तनवािचन जोन्खमको र्वश्लषेण, तनवािचनको ददनको 
इभेण्ट ट्रयार्कङ जस्िा कायिमा प्रर्वतिको प्रयोग गरी कायिसम्पादनलाई तछटो छररिो र 
प्रभावकारी बनाइएको छ।तनवािचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्तिि र्वतभन्न सफ्टवेयर र 
एन्प्लकेशनहरूको तनमािण गरी तिनलाई एकीकृि सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी सञ्चालनमा 
ल्याइएको  छ।   

प्रतिवेदन वषिको प्रारम्भदेन्ख चैत्रको पर्हलो हप्तासम्म स्थानीय िह, प्रदेश सभा, संघीय संसद 
सदस्य र उपरािपति एवं रािपतिको पदको  तनवािचन सम्पन्न भए । यी तनवािचन सम्पन्न 
गनि मिदािा नामावली ियार गने, मिदान केतद्र िोक्न,े तनवािचन प्रयोजनको लातग 
राजनीतिक दल दिाि गने, तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त र कायािलय व्यवस्थापन गने, 
तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खर्टने जनशन्क्त, मिदािा न्शिा कायिकिाि, 



c 
 

अनगुमनकिािहरूको लातग र्वतभन्न िहमा िातलम सञ्चालन गने, तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन 
गने, मिदािा पररचयपत्र, मिपत्र लगायिका तनवािचन सामग्रीको व्यवस्थापन गने, तनवािचन 
सरुिा, आचार संर्हिाको कायाितवयन, तनवािचन अनगुमन र पयिवेिण, मिदािा न्शिा, 
मिदान कायिको सञ्चालन, मिगणना र पररणाम घोषणा लगायिका तनवािचन लन्िि र्वतभन्न 
कायिक्रम सञ्चालन गररएका छन ्। प्रतिवेदन वषिको भाद्र ५ गिेसम्म १८ वषि उमेर पूरा 
भएका मिदािाको सङ्खख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना रहेको छ । 
मलुकुभरमा १० हजार ६७१ मिदान स्थलमा १९ हजार ८०९ मिदान केतद्र रहेका छन ्
। प्रतिवेदन वषिको श्रावण मसातिसम्ममा आयोगमा दिाि कायम रहेका राजनीतिक दलको 
संख्या १२५ रहेको छ ।  

प्रतिवेदन वषिमा आयोगलाई तनयतमि िफि  र्वतभन्न खचि शीषिकमा रू. १ अवि ७ करोड १२ 
लाख ४६ हजार र  र्वतभन्न िहका तनवािचन सञ्चालनका लातग रू. ८ अवि ९८ करोड २९ 
लाख २१ हजार गरी कुल रू. १० अवि ५ करोड ४१ लाख ६७ हजार बजेट  र्वतनयोजन 
प्राप्त भएकोमा तनयतमि िफि  रू.७८ करोड ४५ लाख ४ हजार र  तनवािचन सञ्चालन िफि  
रू.८ अवि २० करोड २१ लाख ५६ हजार गरी कुल रू. ८ अवि ९८ करोड ६६ लाख 
६० हजार खचि भएको छ । आयोगको नाममा आ.व. २०७३/०७४ सम्मको कायम 
कुल बेरूज ुरू.२० करोड ५९ लाख ३० हजार मध्ये प्रतिवेदन वषिको अतिसम्ममा रू. 
१० करोड ८३ लाख ५६ हजार बेरूज ुफछ्र्यौट भई बेरूज ुफछ्र्यौट प्रगति ५२.६२ 
प्रतिशि रहेको छ । 

आयोगबाट सम्पाददि र्वतभन्न र्क्रयाकलापमा र्वकास साझेदार संस्थाहरू UNDP/Electoral 

Support Project, International Foundation for Electoral Systems (IFES), The 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) 
को र्विीय िथा प्रार्वतिक सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । यी संस्थाबाट मूलिः आयोगको 
संस्थागि िमिा र्वकास, BRIDGE (Building Resources in Democracy Governance and 

Election) सम्बतिी िातलम सञ्चालनका िेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको छ।यसै गरी भारि 
सरकार, जापानी सहयोग संस्था जाइकाबाट समेि आयोगको जनशन्क्तको िमिा अतभबरृ्द्ध 
सम्बतिी िातलम, अध्ययन/अवलोकन भ्रमण जस्िा िेत्रमा सहयोग प्राप्त भएको छ। 

प्रतिवेदन वषिमा भएका महत्वपूणि कायिहरूमा र्वतभन्न तनवािचन कानूनहरूको िजुिमा र सिुार, 
QR code सर्हिको मिदािा पररचय पत्र मिदािालाई उपलब्ि, तनवािचन प्रचार प्रसारमा 
आचार संर्हिाको अनगुमन, र्वतभन्न तनवािचन सम्बन्ति िातलम प्रदान, तमति िोर्कएको ८२ 
ददनमा तनवािचन सम्पन्न रार्िय िथा अतिरार्िय गरी जम्मा २६,६०९ पयिवेिक र 



d 
 

अवलोकनकिाि बाट तनवािचन पयिवेिण, मोबाइल एप र Election Result Information 

System (ERIS) सप्टवेयर बाट तनवािचन सूचना प्रर्वतिको व्यापक प्रयोग, िीन घेराको 
तनवािचन सरुिा व्यवस्था, स्थानीय िह तनवािचनमा एउटै पानामा छार्पएको मिपत्र माफि ि 
७ जना उम्मेदवारलाई छनोट गनि सक्ने गरी मिपत्र व्यवस्थापन आदी रहेका छन।् 

लोकितत्रको सदुृढीकरणको लातग आवतिक तनवािचन अतनवायि शिि भएको हुँदा पूवितनिािररि 
तनवािचन क्यालेण्डरमा आिाररि रही तनवािचन व्यवस्थापन गनि सर्कएमा तनवािचनलाई थप 
प्रभावकारी, तमिव्ययी र अझ बर्ढ र्वश् वसनीय बनाउँदै लैजान सर्कतछ।िर हाम्रो सतदभिमा 
यस प्रकारको पद्धति र प्रर्क्रया अवलम्बन गनि नसक्दा तनवािचन व्यवस्थापन सदैव 
ित्कालको पररन्स्थति अनकूुल सम्पन्न गनुिपने भैपरर आउने घटना वा पररघटना जस्िो हनु े
गरेको छ।िसथि तनवािचन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई अझ बढी स्वच्छ, स्वितत्र 
र तमिव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गनि तनवािचन सम्बतिी कानून, पद्धति, र्वति, प्रर्वति र 
प्रर्क्रयाहरूमा समसामर्यक सिुार गदै लैजान आवश्यक देन्खएको छ ।  
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पररच्छेद १ 

तनवािचन आयोग : संन्िप्त पररचय 
 
 
नेपालमा पर्हलो पटक नपेालको अतिररम शासन र्विान, २००७ ले तनवािचन आयोगको 
व्यवस्था गरेको पाइतछ।त्यसपतछ जारी भएका नेपाल अतिराज्यको संर्विान, २०१५ र 
नेपालको संर्विान, २०१९ मा तनवािचन आयोग सम्बतिी व्यवस्थालाई तनरतिरिा ददइएको 
पाइदैन। नेपालको संर्विान, २०१९ को पर्हलो संशोिन २०२३ ले नपेालमा तनवािचन 
सम्बतिी कायि गनि तनवािचन आयोगको व्यवस्थालाई समावेश गरेको पाइतछ । ित्पश् चाि 
र्व.सं. २०४६ सालमा बहदुलीय व्यवस्थाको पनुस्थािपना भएपतछ जारी भएको नेपाल 
अतिराज्यको संर्विान, २०४७ ले तनवािचन आयोगको व्यवस्थालाई तनरतिरिा कायम गरेको 
देन्खतछ । र्व.सं. २०६२-६३ को जनआतदोलन पतछ जारी भएको नेपालको अतिररम संर्विान, 
२०६३ र र्व.सं.२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संर्विानले तनवािचन चक्रका सम्पूणि 
कायिहरू गनि तनवािचन आयोगलाई संवैिातनक तनकायको रूपमा तनरतिरिा ददएका छन ्। 

१.१ संवैिातनक व्यवस्था 

नेपालको संर्विानको भाग २४ को िारा २४५ देन्ख २४७ सम्म तनवािचन आयोगको गठन, 
काम, कििव्य र अतिकार सम्बतिी देहायको प्राविान रहेको छ :- 
 

संर्विानको िारा २४५ ले तनवािचन आयोगको गठन सम्बतिी तनम्नानसुारको 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) रािपतिले संवैिातनक पररषदको तसफाररसमा प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्तको 
तनयनु्क्त गनेछ । 

(३)  प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन आयकु्तको पदावति तनयनु्क्त भएको तमतिले छ 
वषिको हनुेछ । िर देहायको कुनै अवस्थामा प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन 
आयकु्तको पद ररक्त हनुेछ :- 
(क) तनजले रािपतिसमि तलन्खि राजीनामा ददएमा, 
(ख) तनजको उमेर पैंसठ्ठी वषि पूरा भएमा, 
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(ग) तनजको र्वरूद्ध िारा १०१ बमोन्जम महातभयोगको प्रस्िाव पाररि भएमा, 

(घ) शारीररक वा मानतसक अस्वस्थिाको कारण सेवामा रही कायि सम्पादन 
गनि असमथि रहेको भनी संवैिातनक पररषद्को तसफाररसमा रािपतिले पदमकु्त 
गरेमा, 

(ङ) तनजको मतृ्य ुभएमा । 
 

(४)  उपिारा (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 पदावति गणना 
गदाि आयकु्त भएको अवतिलाई समेि जोडी गणना गररनेछ । 

 
(५)  देहायको योग्यिा भएको व्यन्क्त प्रमखु तनवािचन आयकु्त वा तनवािचन आयकु्त 

पदमा तनयनु्क्तका लातग योग्य हनुेछ :- 

(क)  मातयिाप्राप्त र्वश्वर्वद्यालयबाट स्नािक उपाति प्राप्त गरेको, 
(ख) तनयनु्क्त हुँदाका बखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, 

(ग)  पैंिातलस वषि उमेर पूरा भएको, र 
(घ)  उच्च नैतिक चररत्र भएको । 
 

(६)  प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्तको पाररश्रतमक र सेवाका शिि सङ्ख घीय 
कानूनबमोन्जम हनुेछन ्। प्रमखु तनवािचन आयकु्त र आयकु्त आफ्नो पदमा बहाल 
रहेसम्म तनजहरूलाई मकाि पने गरी पाररश्रतमक र सेवाका शिि पररवििन गररन े
छैन। 

िर चरम आतथिक र्वशङृ्खलिाका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो 
व्यवस्था लाग ु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 अनसुतिान, जाँचबझु वा छानतबन 
गने वा कुनै र्वषयको अध्ययन वा अतवेषण गरी राय, मतिव्य वा तसफाररस पेश 
गने कुनै पदमा तनयकु्त भई काम गनि यस उपिारामा लेन्खएको कुनै कुराले बािा 
परु् याएको मातनने छैन । 
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संर्विानको िारा २४६ ले तनवािचन आयोगको काम, कििव्य र अतिकार देहाय बमोन्जम 
िोकेको छः 
(१)  तनवािचन आयोगले यस संर्विान र सङ्ख घीय कानूनको अिीनमा रही रािपति, 

उपरािपति, सङ्ख घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय िहका 
सदस्यको तनवािचनको सञ्चालन, रेखदेख, तनदेशन र तनयतत्रण गनेछ । तनवािचनको 
प्रयोजनका लातग मिदािाको नामावली ियार गने कायि तनवािचन आयोगले गनेछ। 

(२) तनवािचन आयोगले यस संर्विान र सङ्ख घीय कानूनबमोन्जम रार्िय महत्वको र्वषयमा 
जनमि सङ्खग्रह गराउनेछ । 

(३)  रािपति, उपरािपति, सङ्ख घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय 
िहका सदस्यका लातग उम्मेदवारीको मनोनयन दिाि भइसकेको िर तनवािचन 
पररणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यिा सम्बतिमा कुनै 
प्रश्न उठेमा त्यसको तनणिय तनवािचन आयोगले गनेछ । 

(४)  तनवािचन आयोगले आफ्नो काम, कििव्य र अतिकारमध्ये कुनै काम, कििव्य र 
अतिकार प्रमखु तनवािचन आयकु्त, कुनै तनवािचन आयकु्त वा सरकारी कमिचारीलाईि 
िोर्कएको शििको अिीनमा रही प्रयोग िथा पालन गनेगरी प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ। 

(५) तनवािचन आयोगको अतय काम, कििव्य र अतिकार िथा कायिर्वति सङ्ख घीय 
कानूनबमोन्जम हनुेछ । 

 
संर्विानको िारा २४७ ले तनवािचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गनुिपने व्यवस्था गरेको 
छ। 
यस संर्विानबमोन्जम तनवािचन आयोगलाईि आफ्नो काम पूरा गनि आवश्यक पने कमिचारी र 
अतय सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ि गराउनेछ । 

१.२ तनवािचन आयोगको साङ्गठतनक संरचना 

नेपालको संर्विानले रािपति, उपरािपति, सङ्ख घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र 
स्थानीय िहका सदस्यको तनवािचन लगायि रार्िय महत्वको र्वषयमा जनमि सङ्खग्रह गराउने 
समेिका न्जम्मेवारी तनवािचन आयोगमा रहन ेव्यवस्था गरेको छ । संवैिातनक न्जम्मेवारी पूरा 
गने तसलतसलामा तलइन े नीतिगि तनणियहरू आयोगबाट तलइतछ भने आयोगबाट भएका 
तनणियहरूको कायाितवयन सन्चवालयबाट हनु ेगरेको छ । आयोगको कायिलाई प्रभावकारी ढङ्गले 
सम्पादन गनि तनवािचन आयकु्तहरूको कायि र्वभाजन र िेत्रगि न्जम्मेवारीसमेि िोर्कएको छ । 
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मूलि: आयोगले तनवािचनसँग सम्बन्तिि र्वर्वि र्वषयमा नीति तनमािण एवं कायिक्रम 
कायाितवयनको अनगुमन, मूल्याङ्कन िथा तनदेशन ददने काम गदिछ । तनवािचन आयकु्तहरूको 
कायि र्वभाजन र िेत्रगि न्जम्मेवारी अनसूुची-१ मा संलग्न गररएको छ । 
 
कायि सम्पादनका तसलतसलामा आयोगबाट हनुे नीतिगि तनणियहरू आयोगको बैठकबाट तनणिय 
गररतछन ्। प्रतिवेदन वषिमा आयोगबाट भएका केही महत्वपूणि तनणियहरूको सूची अनसूुची-२ 
मा संलग्न गररएको छ । 
 
तनवािचन आयोग अतिगिि केतद्रमा तनजामिी सेवाका राजपत्रार्ङ्कि र्वन्शष्ट शे्रणीका सन्चवको 
नेितृ्वमा एक सन्चवालय रहेको छ । सन्चवालयमा र्वतभन्न ५ महाशाखा र १२ वटा शाखाहरू 
सञ्चालनमा रहेका, र्वतभन्न ५ न्जल्लामा तनजामिी सेवाका प्रशासनिफि का राजपत्रार्ङ्कि दििीय 
शे्रणीका अतिकृिको नेितृ्वमा िेत्रीय तनवािचन कायािलय र ७२ न्जल्लामा राजपत्रार्ङ्कि ििृीय 
शे्रणीका अतिकृिको नेितृ्वमा न्जल्ला तनवािचन कायािलय सञ्चालनमा रहेकोमा सङ्ख घीय संरचना 
बमोन्जम आयोगको प्रशासतनक पनुसंरचना गने तसलतसलामा नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको तमति 
२०७५/०३/३२ गिेको तनणियले स्वीकृि नयाँ संरचना अनसुार आयोगमा र्वतभन्न ४ वटा 
महाशाखा र ९ वटा शाखा रहेका छन ्।७७ न्जल्लामा राजपत्रांर्कि ििृीय शे्रणीका अतिकृि 
कायािलय प्रमखु रहेका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरु रहेका छन ् । आयोग र अतिगिि 
कायािलयमा गरर जम्मा ६७१ कमिचारीको दरबतदी रहेको छ । न्जल्ला तनवािचन कायािलयले 
स्थानीय स्िरमा तनवािचन आयोगको प्रतितनतिको रूपमा रही मिदािा दिाि, मिदािा न्शिा 
कायिक्रम सञ्चालन, तनवािचनमा सहयोग र समतवयसम्बतिी न्जम्मेवारी तनवािह गदै आएका छन ्
। आयोगको साङ्गठतनक संरचना अनसूुची-३ मा संलग्न गररएको छ।    
१.३ तनवािचनसम्बतिी कानूनी व्यवस्थाहरू 
तनवािचनसम्बतिी र्वद्यमान कानूनहरू देहाय बमोन्जम रहेका छन ्:- 
 
१.३.१. तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ 

१.३.२. मिदािा नामावली  ऐन, २०७३ 

१.३.३. तनवािचन (कसूर िथा सजाय) ऐन, २०७३ 

१.३.४.स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७३ 

१.३.५.राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ 

१.३.६.तनवािचन िेत्र तनिािरण ऐन, २०७३ 
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१.३.७ .रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन, २०७४ 

१.३.८. प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ 

१.३.९. प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ 

१.३.१०. रार्िय सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७५ 

१.३.११.मिदािा नामावली तनयमावली, २०६८ 

१.३.१२. तनवािचन आयोग तनयमावली, २०७३ 

१.३.१३. स्थानीय िह तनवािचन तनयमावली, २०७३ 

१.३.१४. राजनीतिक दल सम्बतिी तनयमावली, २०७४ 

१.३.१५. रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी (दोस्रो संशोिन सर्हि) तनयमावली, २०७४ 

१.३.१६. रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन सर्हि) तनयमावली, २०७४ 

१.३.१७. प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४ 

१.३.१८. प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन सर्हि) तनयमावली, २०७४ 

 
यसैगरी स्थानीय िह, प्रदेश सभा सदस्य, प्रतितनति सभा सदस्य, रार्िय सभा सदस्य, रािपति 
िथा उपरािपति पदको तनवािचन सञ्चालनको लातग आयोगले र्वतभत न तमतिमा र्वतभत न तनदेन्शकाहरू 
जारी गरेको तथयो, तनदेन्शकाहरूको सूची अनसूुची-४ मा समावेश गररएको छ । 
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पररच्छेद २ 

जनशन्क्त िथा सामग्री व्यवस्थापन 
 
 

तनवािचन व्यवस्थापन िथा सञ्चालनको न्जम्मेवारी पूरा गनिका लातग यो वषिमा आयोग मािहि 
१ सन्चवालय, ५ न्जल्लामा िेत्रीय तनवािचन कायािलयहरू र ७२ न्जल्लामा न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरू रहेका तथए । आयोगमा राजपत्रांर्कि र्वन्शष्ट शे्रणीको सन्चव –१, राजपत्रांर्कि 
प्रथम शे्रणी सहसन्चव –५ (प्रशासन–३, तयाय/कानून–१ र र्वर्वि–१) लगायि र्वतभन्न 
पदका १६४ दरबतदी र अतिगििका ५ वटा िेत्रीय तनवािचन कायािलयमा राजपत्रांर्कि दििीय 
शे्रणी (प्रशासन सेवा, सामातय प्रशासन समूह) र अतय ७२ वटा न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूमा 
राजपत्रांर्कि ििृीय शे्रणी (प्रशासन सेवा, सामातय प्रशासन समूह) को नेितृ्वमा र्वतभन्न पदका 
५८३ गरी जम्मा ७४७ दरबतदी कायम रहेको तथयो । प्रतिवेदन वषिमा कायम रहेको 
आयोगको प्रशासतनक संरचनामा नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको तमति २०७५/०३/३२ गिेको 
तनणिय अनसुार पररवििन भई आयोग र अतिगिि ७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा जम्मा ६७१ 
कमिचारीको दरबतदी कायम भएको छ । तनवािचनको पूविियारी, जनशन्क्त पररचालन र सामग्री 
व्यवस्थापन तनवािचन कायािलयहरू माफि ि गररदै आएको छ । तनवािचन सञ्चालनका क्रममा भन े
मखु्य तनवािचन अतिकृि/तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना गरी नेपाल सरकारका 
कमिचारीहरू, स्थानीय िहका कमिचारीहरू र सामदुार्यक र्वद्यालयका कमिचारी िथा 
न्शिकहरूसमेि आवश्यकिानसुार पररचालन गरी तनवािचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गररएको 
तथयो । प्रतिवेदन वषिमा जनशन्क्त पररचालन र सामग्री व्यवस्थापनका सम्बतिमा देहाय 
बमोन्जमका कायिहरू सम्पादन भएका छन ्:- 

२.१ जनशन्क्त व्यवस्थापन 

यो वषि आयोगको सन्चवालय अतिगिि पाँच महाशाखा, १२ शाखा, पाँच िेत्रीय तनवािचन कायािलय 
र ७२ न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू रहेका तथए । आयोग अतिगिि रहेका महाशाखा/शाखाको 
र्ववरण िथा दरबतदी संरचना देहायबमोन्जम रहेको छ :- 

२.१.१ महाशाखा र शाखाहरू  
क्र.सं. महाशाखाको नाम महाशाखा अतिगिि शाखाहरूको र्ववरण 

१. प्रशासन महाशाखा 
 

१. प्रशासन शाखा 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           7 
 

क्र.सं. महाशाखाको नाम महाशाखा अतिगिि शाखाहरूको र्ववरण 

२. योजना, अनगुमन िथा समावेशीकरण 
शाखा 

३. आतथिक प्रशासन शाखा 
२. सूचना प्रर्वति व्यवस्थापन महाशाखा १. सूचना प्रर्वति सञ्चालन शाखा 

२. सूचना प्रणाली व्यवस्थापन शाखा 
३. कानून िथा राजनीतिक दल सम्बति  

महाशाखा 
१. राजनीतिक दल सम्बति शाखा 
२. कानून शाखा 

४. तनवािचन व्यवस्थापन महाशाखा 
 

१. मिदािा नामावली शाखा 
२. तनवािचन सञ्चालन शाखा 
३. तनवािचन िथ्याङ्ख क, भ-ूसूचना िथा जोन्खम 
   र्वश्लषेण शाखा 
 
 
३. तनवािचन िथ्याङ्क, भ-ूसूचना िथा जोन्खम 
र्वश्लषेण शाखा 

 
 

५. तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक 
सम्बति महाशाखा 

१.अध्ययन, अनसुतिान िथा वैदेन्शक सम्बति 
शाखा 

२. तनवािचन न्शिा, सूचना िथा िातलम शाखा 

 

२.१.१ आयोग सन्चवालयमा रहेका महाशाखाहरूको प्रमखु कायिहरू  

क) प्रशासन महाशाखा 

1= िोर्कएबमोन्जम तनवािचन सम्पन्न गराउन आवश्यक कायिक्रम िथा वजेटको िजुिमा 
गरी, गराई आतिकाररक राय सर्हि पेश गने िथा स्वीकृतिबमोन्जम कायि सम्पादन 
गने, गराउने ।  

2= तनवािचन कायिक्रमहरूको सञ्चालन व्यवस्था अनगुमन गने, देखा परेका समस्याहरू 
समािान गने, गराउने र आवश्यकिानसुार तनवािचन कायि सम्पन्न गराउन समतवयकारी 
भतूमका खेल्ने । 

3= ररक्त पदहरू लोकसेवा आयोगमा वा अतय सम्वन्तिि तनकायहरूमा माग पठाउन ेवा 
प्रत्यायोन्जि अतिकारबमोन्जम दरवतदी पूतिि गने व्यवस्था तमलाउने। 

4= आयोग र अतिगिि रहेका प्रशासन सेवाका पद िथा पदातिकारीहरूको तनयनु्क्त, 
पदस्थापना, िातलम, सरूवा, र्वभागीय कारवाही, अवकाश आदद जस्िा कमिचारी 
प्रशासनसम्बतिी र्वषयमा राय सर्हि पेश गने र तनणियानसुार कायाितवयन गने, गराउने 
वा प्रत्यायोन्जि अतिकारबमोन्जम तनणिय ददन े। 
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5= तनवािचन आयोग िथा अतिगििका कायािलय तनरीिण गराउने व्यवस्था तमलाई प्राप्त 
प्रतिवेदन सन्चव समि पेश गरी तनणियानसुार कायाितवयन गने गराउन े। 

6= केतद्रीय िथा कायि सञ्चालन स्िरको लेखा सञ्चालनमा आवश्यक तनदेशन ददन े। 
7= प्रत्यायोन्जि अतिकारबमोन्जम रकमातिर, खचिको स्वीकृति ददने, ठेक्का पट्टा सदर गने, 

मालसामान खरीद िथा तललाम र्वर्क्रको स्वीकृति ददन े। 

8= तनवािचन आयोग अतिरगि सम्पूणि कमिचारीहरूको सम्पन्ि र्ववरण िथा व्यन्क्तगि 
अतभलेख अद्यावतिक गरी राख् न लगाउने । 

9= महाशाखा/शाखाहरूको कायि समतवय, सपुरीवेिण र सञ्चालन गनुि गराउनकुा साथै 
आयोग र अतििगि कायािलयहरूको कमिचारी प्रशासन, आतथिक प्रशासन र सामातय 
प्रशासन र योजना िथा अनगुमनसम्वतिी काम कारवाही सञ्चालन गने गराउने । 

10= आयोगको वार्षिक कायिक्रम िथा वजेट िजुिमा गरी गराई स्वीकृतिबमोन्जम कायि 
सञ्चालनको व्यवस्था गने, गराउन े। 

11= आयोगको भौतिक सािनहरूको अद्यावतिक र्ववरण राख् न लगाई सोको स्याहार सम्भार 
ममिि र संरिण गनि आवश्यक तनदेशन ददने । 

12= प्रत्यायोन्जि अतिकारबमोन्जम अतिनस्थ कमिचारीहरूको कायि सम्पादन मूल्याङ्कन ियार 
गने र प्रोत्साहन, परुस्कार, सरूवा, वढुवा, ईर्फतसयेतसी (कायिदििा) वारपार िथा 
अतय आवश्यक कारवाही गने वा गनि तसफाररश सर्हि सन्चवमा पेश गने । 

13= प्रत्यायोन्जि अतिकारबमोन्जम टेण्डर आव्हान गने, स्वीकृि गने वा शिि अनसुारको 
कायि भए नभएको सपुरीवेिण गरी आवश्यक कारवाही गने वा गनि स्वीकृतिको लातग 
सन्चवमा पेश गने । 

14= तनवािचन आयोगको लातग आवश्यक पने भौतिक सािनको व्यवस्थापन गने । 

ख) तनवािचन व्यवस्थापन महाशाखा 

1= नामावलीसँग सम्वन्तिि रहेका र्वद्यमान नीति ऐन, तनयमहरूको अध्ययन गरी, गराई 
आवश्यक संशोिन, पररमाजिन गने वा नयाँ नीति आवश्यक भएमा मस्यौदा िजुिमा 
गरी, गराई आतिकाररक राय सर्हि पेश  गने । 

2= आयोगका तनवािचन व्यवस्थापनसँग सम्वन्तिि र्वषयहरूको गोष्ठी, सम्मेलन आदद 
सम्पन्न गने, गराउने वा आवश्यकिानसुार भाग तलन े। 

3= तनवािचन आयोग अतिरगि संचातलि कायिक्रम िथा कायिहरूको आवतिक सपुरीवेिण 
गने, गराउने व्यवस्था गने िथा समस्या भएमा समािान गने, गराउन ेिथा प्रतिवेदन 
पेश गने, गराउने व्यवस्था  गने । 
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4= तनवािचन आयोग िथा अतिरगिका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूले  सङ्कलन िथा 
अद्यावतिक गने, मिदािा नामावली प्रातप्तको व्यवस्था तमलाई रायसर्हि सन्चव समि 
पेश गरी तनणियानसुार कायाितवयन गने गराउने । 

5= मिदािा नामावली सम्बतिी एकीकृि सूचनाको सञ्जाल र्वकतसि गने, गनि लगाउने। 
6= प्रमखु नामदिाि अतिकारी, नामदिाि अतिकारी र सहायक नामदिाि अतिकारीको 

तनयनु्क्तसम्बतिी व्यवस्था तमलाउन े। 
7= तनवािचनसँग सम्वन्तिि योजनाहरूको प्रारूप ियार गराई स्वीकृि आयोजनाहरूको 

व्यवस्थापनसम्बतिी कायि गने, गराउने । 
8= तनवािचनको तसलतसलामा आई परेको समस्याहरूको अध्ययन र अनसुतिान सम्बतिी 

कायि गने, गराउने र िातलम सम्बतिी पाठ्यक्रम तनमािण, िातलम सामग्री उत्पादन 
िथा पररमाजिन सम्बतिी कायि गने, गराउने । 

9= तनवािचन सम्बतिी कायिक्रम, तनवािचन िथा मिदािा न्शिा, तनवािचन जोन्खम 
व्यवस्थापन लगायिका काम कारवाहीहरू सञ्चालन गने गराउने न्जम्मेवारी वहन 
गनुिपदिछ  

10= लैंतगक िथा समावेशीकरण, तनवािचन सञ्चार माध्यम, तनवािचन िथ्याङ्ख क, भ-ूसूचना, 
तनवािचन जोन्खम सम्बतिी आवश्यक नीति मस्यौदा ियार पाने, स्वीकृि 
कायिक्रमबमोन्जम कायि गने गराउने र अनगुमन मूल्याङ्कन गने ।   
यस वाहेक यस पदलाई तनददिष्ट गररएका अतय कायि गने । 

ग) कानून िथा राजनीतिक दल सम्बति महाशाखा   

1= कानून शाखा र राजनीतिक दलसम्बति शाखािारा भए गरेका कायिहरूमा रेखदेख गने 
िथा िी शाखाहरूसँग समतवय गरी व्यवन्स्थि रूपमा कायि सञ्चालन गने गराउने । 

2= तनवािचनसम्बतिी ऐन, तनयम, अध्यादेश, तनदेन्शका, कायिर्वति, आचारसंर्हिाको मस्यौदा 
िजुिमा, संशोिन, सिुार आदद गनुिपने भएमा राय साथ पेश गने । 

3= तनवािचन आयोगलाई र्वपिी बनाई परेको उजरुीको तलन्खि जवाफ ियार गने गराउने।  
4= अदालिबाट भएको फैसला कायाितवयन गने गराउने ।  
5= आयोगको िफि बाट प्रतिरिा गनुिपने र्वषयमा काननुी प्रतिरिा (वहस, पैरवी) गने । 
6= आयोगबाट कायिसम्पादन गदाि परु् याउनपुने काननुी प्रर्क्रयाहरू पूरा गरी राय सल्लाह 

ददने  
7= नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गनुिपने सामग्रीहरू प्रकाशन गने व्यवस्था तमलाउने।  
8= राजनीतिक दलको व्यवस्थापन गने गराउने ।  
9= आयोग र अतििगि कायािलयहरूको कानून र राजनीतिक दलसम्बतिी काम कारवाहीहरू 

सञ्चालन गने गराउने । 
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10= राजनीतिक दलहरूले पेश गनुिपने वार्षिक आयव्यय र्ववरण पेश गने र तनवािचन खचिको 
र्ववरण पेश गने सम्बतिमा कारबाही गने गराउन े।  

घ) तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक सम्बति महाशाखा   

1. दन्िण एन्शयाली तनवािचन व्यवस्थापन तनकायहरूको साझा मञ्च (FEMBoSA) को नेपाल 
अध्यि हुँदाका बखि सन्चवालयले गने कायिहरू गने । अतय समयमा उक्त मञ्चसँग 
सम्बतिी कायि गने ।   

2. दन्िण एन्शयाली िेत्रका तनवािचन व्यवस्थापन तनकायहरूबीच लोकितत्र र तनवािचन 
सम्बतिमा अनभुव आदान प्रदान समेि हनुेगरी अध्ययन, अनसुतिान, िातलम गोष्ठी 
आददको आयोजना गने ।  

3. रार्िय िथा अतिरािर्िय अध्ययन अनसुतिानबाट प्राप्त सूचना, िथ्याङ्ख क, प्रतिवेदन आददको 
अतभलेखीकरण गने गराउने ।   

4. तनवािचनसँग सम्बन्तिि िेत्रीय िथा अतिरािर्िय संघ संस्थाहरूको सम्बति र्वस्िार, सञ्जाल 
तनमािण िथा सदस्यिा सम्बतिी कायि गने ।  

5. तनवािचन आयोग िथा अतिगििका कायािलयसँग सम्बन्तिि रार्िय िथा अतिरािर्िय 
र्वषयहरूमा अध्ययन अनसुतिान, िातलम, प्रन्शिण, गोष्ठीी र सम्मेलन आदद गने, 
गराउने ।  

6. तनवािचन/मिदािा न्शिा िथा िातलम सम्बतिी पाठ्यक्रमको तनमािण गने, िातलम 
सामग्रीहरूको उत्पादन, र्वकास एवं पररमाजिनको व्यवस्था तमलाउने । 

7. महाशाखासँग सम्बन्तिि नीति, ऐन, तनयमहरूको अध्ययन गरी आवश्यक संशोिन, 
पररमािजन वा नयाँ नीतिको मस्यौदा गने ।  

8. पसु्िकालय व्यवस्थापन, सूचना िथा सञ्चार व्यवस्थापनसम्बतिी कायि गने गराउन े। 
9. महाशाखा अतिगििका कमिचारीहरूको आवश्यकिा अनसुार सपुरीवेिण, तनदेशन, 

समतवय, तनयतत्रण र मूल्याङ्कन गने गराउने । 
10. आयोगका लातग वैदेन्शक सहयोग प्रातप्त, पररचालन िथा समग्र व्यवस्थापन सम्बतिी कायि 

गने । 

ङ) सूचना प्रर्वति व्यवस्थापन महाशाखा  

1. आवश्यकिा अनसुार मिदािा नामावली डाटावेस अद्यावतिक गने ।  
2. मिदािा र्ववरणको गणुस्िर एवं सरुिा गोपतनयिा कायम गने गराउने कायिको तनदेशन, 

तनयतत्रण र सपुरीवेिण गने । 
3. सूचना प्रर्वतिसँग सम्बन्तिि पररयोजनाहरू सञ्चालन, तनयतत्रण र तनदेशन गने । 
4. नेपाल सरकारको तनदेशन बमोन्जम र्वतभन्न सरकारी तनकाय बीच सूचना आदान प्रदानका 

लातग अतिरतनकाय समतवय कायम गने गराउने । 
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5. सूचना प्रर्वतिसँग सम्बन्तिि आवश्यक कानूनी पूवाििार सफ्टवेयर सम्बतिी नीतिगि 
व्यवस्थाको लातग अतय महाशाखासँग समतवय गने ।  

6. सूचना प्रर्वतिसँग सम्बतिी हाडिवेयर िथा सफ्टवेयर खररद/ सम्झौिाका लातग सम्बन्तिि 
सरोकारवालासँग वािाि छलफल र सम्झौिा गने व्यवस्था तमलाउने । 

7. तनवािचन िथ्याङ्क, भ-ूसूचना िथा तनवािचन जोन्खमसम्बतिी आवश्यक नीति ियार पाने, 
स्वीकृि कायिक्रमबमोन्जम कायि गने गराउने र अनगुमन मूल्याङ्कन गने ।   

8. आतथिक स्रोि सािन व्यवस्थापनको लातग अतय शाखा/महाशाखासँग समतवय गने ।  
9. तनवािचनमा र्वद्यिुीीय मिदान उपकरण प्रयोगको र्वषयमा स्पष्ट खाका ियार पाने । 

२.१.३ र्वद्यमान दरबतदी अवस्था 

क) आयोग सन्चवालय  

क्र.सं. पद शे्रणी सेवा   समूह   दरबतदी 
सङ्खख्या 

1 सन्चव र्वन्शष्ट     1 

2 सहसन्चव रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 3 
3 सहसन्चव  रा.प.प्रथम तयाय कानून 1 
4 सहसन्चव (सूचना प्रर्वति) रा.प.प्रथम र्वर्वि   1 

5 उपसन्चव रा.प. दििीय प्रशासन सा.प्र. 7 
6 उपसन्चव  रा.प. दििीय प्रशासन लेखा 1 
7 वररष्ठ क.अ. रा.प. दििीय (प्रा.) र्वर्वि   2 

8 उपतयायातिवक्ता रा.प. दििीय तयाय स.वकील 1 
9 उपसन्चव  रा.प. दििीय तयाय कानून 1 
10 शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सा.प्र. 18 

11 िथ्याङ्क शास्त्री (अतिकृि) रा.प.ििृीय ने.आ.यो.िथा 
िथ्याङ्ख क 

िथ्याङ्ख क 1 

12 शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय तयाय स.वकील 1 
13 शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय तयाय कानून 1 
14 पसु्िकालय अतिकृि रा.प.ििृीय न्शिा  प.ुर्वज्ञान 1 
15 लेखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा 2 

16 कम्प्यटुर अतिकृि रा.प.ििृीय  र्वर्वि र्वर्वि 5 
17 कम्प्यटुर इन्तजतनयर रा.प.ििृीय र्वर्वि र्वर्वि 5 
18 मदु्रण अतिकृि रा.प.ििृीय  न्शिा  मदु्रण  1 
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क्र.सं. पद शे्रणी सेवा   समूह   दरबतदी 
सङ्खख्या 

19 मेन्शन मेकातनक्स  रा.प.ििृीय  र्वर्वि र्वर्वि 1 
20 नायव सवु्वा  रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 21 

21 लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा 5 

22 कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम  र्वर्वि   12 

23 क्यामेराम्यान/फोटोग्राफर रा.प.अनं.प्रथम  न्शिा  कला 1 

24 टा.ना.स.ु  रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 2 

25 पसु्िकालय सहायक रा.प.अनं.प्रथम न्शिा  प.ुर्वज्ञान 1 

26 टेतलफोन अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम  र्वर्वि   1 
27 खररदार  राप.अनं. दििीय प्रशासन सा.प्र. 8 
28 ईलेन्क्ट्रसीयन रा.प.अनं. दििीय  इन्तज.   1 

29 हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्वहीन इन्तज. मेका. 20 
30 माली शे्रणी र्वहीन प्रशासन   1 
31 कुचीकार शे्रणी र्वहीन प्रशासन   4 
32 कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रशासन   33 
  जम्मा 164 

 

ख) िते्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलय 

आयोगले मिदािा हनु योग्यिा पगेुका मिदािाहरूको नामावली  सङ्कलन िथा अद्यावतिक गने, 
र्वतभत न आवतिक तनवािचनहरूको रेखदेख, सञ्चालन िथा तनयतत्रण र तनदेशन गने मूख्य कायिलाई 
केतद्रतबतदमुा राखी यस कायिमा नेपाल सरकारका सबै प्रशासतनक तनकायहरू, राजनीतिक दलहरू, 
नागररक समाज लगायि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको उपयकु्त सञ्चालनको व्यवस्था तमलाउन े
गदिछ। स्थानीय िहमा स्वितत्र र तनष्पि तनवािचनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गनि नेपाल 
सरकारबाट तमति २०७२।०४।२८ मा स्वीकृि सङ्ख गठन िथा व्यवस्थापन सवेिण प्रतिवेदन, 
२०७२ अनसुार र्वकास िते्रगि रूपमा ५ वटा िेत्रीय तनवािचन कायािलयहरू स्थापना भएका 
छन ्भने न्जल्लागि रूपमा ७० न्जल्लामा न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू रहेकामा रूकुम र 
नवलपरासी न्जल्ला सङ्ख घीय संरचना अनसुार दईु/दईु न्जल्लामा र्वभाजन भए पश्चाि २ वटा 
न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू थप गरी जम्मा ७२ कायम भएका छन ्। यस्िा िेत्रीय तनवािचन 
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कायािलयहरू हाल नपेाल सरकारको राजपत्रार्ङ्कि दििीय शे्रणी (प्रशासन सेवा, सामातय प्रशासन 
समूह) को कमिचारीको नेितृ्वमा काठमाण्डौ, मोरङ, कास्की, बाँके र कैलालीमा र न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयहरू राजपत्रांर्कि ििृीय शे्रणी (प्रशासन सेवा, सामातय प्रशासन समूह) को 
नेितृ्वमा जम्मा ५८३ जना दरबतदी कायम रहेको छ ।   

िते्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयको मौजदुा दरबतदी र्ववरण 

तस.नं. पद शे्रणी सेवा   समूह   दरबतदी 
सङ्खख्या 

1 उपसन्चव रा.प. दििीय प्रशासन सा.प्र. 5 
2 शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सा.प्र. 77 

3 कम्प्यटुर अतिकृि रा.प.ििृीय  र्वर्वि र्वर्वि 5 
4 नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 91 

5 लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा 77 

6 कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम  र्वर्वि   101 

7 हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्वहीन इन्तज. मेका. 73 
8 कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रशासन   154 
  जम्मा 583 

 

उपयुिक्त सङ्ख गठनबाट तनवािचन प्रयोजनको लातग मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावतिक, मिदािा 
पररचयपत्र ियारी िथा र्विरण, मिदानकेतद्र पनुरावलोकन िथा अद्यावतिक, मिदािा र 
सरोकारवालाहरूलाई तनवािचनका र्वर्वि र्वषयमा जानकारी गराउन तनवािचन/मिदािा न्शिाको 
सञ्चालनको प्रबति तमलाइएको छ । आयोगको समग्र कायि व्यवस्थापनको मागिदशिन गनि 
पञ्चवषीय रणनीतिक योजना, २०७१-०७६ िजुिमा भई कायाितवयनमा रहेको छ र सोही 
रणनीतिक योजनाले पर्हचान र प्राथतमकीकरण गरेका तनवािचनसम्बतिी र्क्रयाकलापहरूलाई 
आयोगले कायाितवयन गदै आएको छ ।  

कमिचारी प्रशासन सम्बतिी तनयतमि प्रशासतनक कामकारवाही जस्िै सरूवा, बढुवा, तबदा, काज, 
रमाना, अतिकार प्रत्यायोजन, अवकाश, अनमुति, सेवा करार, कायिसम्पादन मूल्याङ्ख कन, कमिचारी 
सम्पति र्ववरणसँग सम्बन्तिि कायिहरू गररएको छ । गणितत्र ददवस, २०७४ र तनजामिी सेवा 
परुस्कार, २०७४ का लातग आयोग र अतिगिि कायिरि रही उत्कृष्ट कायि सम्पादन गने 
कमिचारीहरूको मूल्याङ्कन गरी त्यस्िा कमिचारीमध्येबाट परुस्कार िथा पदकको लातग सम्बन्तिि 
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तनकायमा तसफाररस गने कायि भएको छ । र्वतभन्न िहका तनवािचनको तसलतसलामा आयोगमा 
अपगु हनु आएको जनशन्क्त नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायबाट माग गरी कायिसम्पादनको 
व्यवस्था तमलाइएको छ । तनवािचनकै तसलतसलामा आयोगमा संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र, 
कल सेतटर, सञ् चार व्यवस्थापन, मिदािा नामावली छपाई र ढुवानी, सामग्री प्यार्कङ र ढुवानी, 
सरुिा समतवय, नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायसँग सम्पकि  र समतवयको कायिसमेि भएको 
छ। 

२.१.४ सङ्गठन िथा व्यवस्थापन सवेिण प्रतिवेदन  

नयाँ संर्विान कायाितवयनको सतदभिमा आयोगले सङ्ख घीय संरचना बमोन्जम कायिढाँचाको प्रबति 
तमलाउन आयोगको सङ्ख गठन संरचनालाई पनु:संरचना गनि कायियोजना बनाई सिुारको कायि 
गररएको तथयो । यस क्रममा नेपाल सरकार मन्तत्रपररषद्को तनणिय बमोन्जम आयोगका प्रशासन 
महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा आयोगको प्रशासतनक पनु:संरचना प्रार्वतिक सतमति गठन भई 
आयोगको प्रशासतनक पनु:संरचनाको प्रतिवेदन ियार पारी प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को 
कायािलय र सामातय प्रशासन मतत्रालयमा पठाइएको तथयो ।  सो प्रतिवेदन नेपाल सरकार 
मन्तत्रपररषदको तमति २०७५/०३/३२ गिेको तनणिय अनसुार जम्मा ६७१ कमिचारीको आयोग 
र अतिगिि ७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा रहने गरी िपतसल बमोन्जम दरबतदी स्वीकृि भएको 
छ । 

(क) आयोग सन्चवालयको दरबतदी संरचना 
तस.नं. पद शे्रणी सेवा समूह सार्वक 

दरबतदी 
कायम 

हनु ेकुल 
दरबतदी 

1 सन्चव र्वन्शष्ट     1 1 

2 सहसन्चव रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 3 2 

3 सहसन्चव  रा.प.प्रथम तयाय कानून 1 1 

4 सहसन्चव  रा.प.प्रथम र्वर्वि   1 1 

5 उपसन्चव रा.प.दििीय प्रशासन सा.प्र. 7 4 

6 उपसन्चव  रा.प.दििीय प्रशासन लेखा 1 1 

7 उपसन्चव रा.प.दििीय  र्वर्वि  र्वर्वि 2 2 

8 उपतयायातिवक्ता रा.प.दििीय तयाय स.वकील 1 1 

9 उपसन्चव  रा.प.दििीय तयाय कानून 1 1 

10 शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सा.प्र. 18 7 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           15 
 

तस.नं. पद शे्रणी सेवा समूह सार्वक 

दरबतदी 
कायम 

हनु ेकुल 
दरबतदी 

11 शाखा अतिकृि  रा.प.ििृीय तयाय स.वकील 1 1 

12 शाखा अतिकृि  रा.प.ििृीय तयाय कानून 1 1 

13 लेखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन लेखा 2 1 

14 कम्प्यटुर 
इन्तजतनयर 

रा.प.ििृीय र्वर्वि र्वर्वि 5 3 

15 कम्प्यटुर अतिकृि रा.प.ििृीय र्वर्वि र्वर्वि 5 0 

16 मदु्रण अतिकृि रा.प.ििृीय  न्शिा  मदु्रण 1 1 

17 पसु्िकालय अतिकृि रा.प.ििृीय  न्शिा  प.ुर्वज्ञान 1 1 

18 िथ्याङ्ख क अतिकृि रा.प.ििृीय  िथ्याङ्ख क   1 1 

19 मेन्शन मेकातनक्स रा.प.ििृीय  इन्तज.   1 1 

20 नायव सवु्वा रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 21 16 

21 टा. नायव सवु्वा  रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्र. 2 2 

22 लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा 5 3 

23 कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि   12 11 

24 कम्प्यटुर 
टेन्क्नतसयन 

रा.प.अनं.प्रथम र्वर्वि   0 1 

25 क्यामेराम्यान रा.प.अनं.प्रथम न्शिा    1 0 

26 टेतलफोन अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम     1 1 

26 पसु्िकालय सहायक रा.प.अनं.प्रथम न्शिा प.ुर्वज्ञान 1 0 

27 खररदार रा.प.अनं.दििीय प्रशासन   8 1 

28 ईलेन्क्ट्रसीयन रा.प.अनं.दििीय इन्तज.   1 1 

29 प्लम्बर रा.प.अनं.दििीय इन्तज.   0 1 

30 हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी र्वहीन इन्तज. मेका. 20 20 

31 माली शे्रणी र्वहीन प्रशासन   1 1 

32 कुचीकार शे्रणी र्वहीन प्रशासन   4 2 

33 कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रशासन   33 20 

जम्मा  

   
164 111 
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(ख) न्जल्ला  तनवािचन कायािलयको कमिचारी दरबतदी संरचना 
क्र.सं. पद शे्रणी सेवा   समूह   दरबतदी 

सङ्खख्या 
१ शाखा अतिकृि रा.प.ििृीय प्रशासन सा.प्र. ७७ 

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

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

४ कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम  र्वर्वि   ९८ 

५ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी र्वहीन इन्तज. मेका. 
७७ 

६ कायािलय सहयोगी शे्रणी र्वहीन प्रशासन   १५४ 

जम्मा ५६० 

 
२.१.५ कमिचारी िमिा र्वकास 

कमिचारीको वनृ्ि र्वकास गनि िथा िमिा र्वकास गरी कायिसम्पादनमा सिुार ल्याउन आयोग र 
अतिगिि कायिरि कमिचारीलाई लामो िथा छोटो अवतिको सेवाकातलन िातलम, र्वषय केन्तद्रि 
प्रन्शिण, अतभमखुीकरण र अवलोकन भ्रमण आदद जस्िा कायिक्रममा संलग्न गराइएको छ । 
साथै र्वतभन्न र्वषयमा अध्ययन िथा अवलोकनको लातग वैदेन्शक िातलम िथा भ्रमणका अवसर 
समेि कमिचारीहरूलाई उपलब्ि गराइएको छ । प्रतिवेदन वषिमा आयोग र अतिगििबाट वैदेन्शक 
िातलम, अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा मनोनयन भएका कमिचारीको र्ववरण अनसूुची ५ मा रहेको 
छ । 

२.१.६ सेवा प्रवाह सम्बतिमा भएका मखु्य मखु्य कायिहरू 

आयोग र अतिगििबाट हनुे सेवा प्रवाहलाई थप चसु्ि, दरुूस्ि र प्रभावकारी बनाउन यस वषिमा 
तनम्न बमोन्जमका कायिहरू सम्पन्न गररएका छन ्: 

1. सरूवाम्बतिी मापदण्ड ियार गरी सोही आिारमा दगुिम िेत्रलाई प्राथतमकिामा राखी 
कमिचारीको पदस्थापना र सरूवा गररएको, 

2. राजपत्रांर्कि कमिचारीहरूले मर्हना समाप्त भएको साि ददनतभत्र आफूले अन्घल्लो मर्हना 
सम्पादन गरेको कायिसम्पादन प्रतिवेदन सम्बन्तिि सपुरीवेिक समि पेश गनुिपने व्यवस्था 
तमलाइएको, 

3. आयोग सन्चवालयबाट हनुे पत्राचारलाई व्यवन्स्थि गनि महाशाखा/शाखागि कोडको 
व्यवस्था गररएको, 
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4. तनवािचनसम्बतिी कायिलाई प्रभावकारी िलु्याउन आयोग र अतिगििबाट तनयतमि कायािलय 
समयको अतिररक्त साविजतनक तबदाको ददनमा समेि प्रत्येक ददन तबहान र बेलकुा कन्म्िमा 
१/१ घण्टा गरी दैतनक २ घण्टा २०७४ साउन १ गिे देन्ख २०७५ बैशाख ९ 
गिेसम्म अतिररक्त समय सेवा प्रवाहको प्रबति तमलाइएको, 

5. आयोगमा तनयतमि कमिचारी बैठकको व्यवस्था गररएको जसबाट कमिचारीका समस्याहरू 
सम्बोिन गनि र आयोगका काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पगेुको। 

नेपाल सरकारका मखु्यसन्चवको अध्यििामा तनयतमि रूपमा बस्ने सन्चव बैठकको तनणिय 
बमोन्जम आयोगबाट कायाितवयन हनुपुने कायिहरू िोर्कएको समयमा नै सम्पन्न गरी सोको 
प्रतिवेदन आवतिक रूपमा प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को कायािलयमा पठाइने गरेको छ । 
त्यसैगरी साविजतनक सेवाको सेवा प्रवाहमा सिुार सम्बतिी सामातय प्रशासन मतत्रालयको सोचपत्र, 
२०७२ मा समावेश भएका यस आयोगसँग सम्बन्तिि र्वषयलाई कायियोजना बनाई 
कायाितवयनमा ल्याउने प्रयास गररनकुा साथै त्यस्िा कायिको कायि प्रगति र्ववरण र भ्रष्टाचार 
र्वरूद्धको संयकु्त रािसङ्ख घीय महासतिीको कायाितवयनसम्बतिी रार्िय रणनीति र कायियोजना, 
२०६९ को कायाितवयन  प्रगति प्रतिवेदन ियार गरी सामातय प्रशासन मतत्रालय र प्रिानमतत्री 
िथा मन्तत्रपररषद्को कायािलयमा पठाइएको छ । 

२.१.७ पररपत्र 

आयोग वा अतिगििबाट हनु ेकायिसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र  कायािलय व्यवस्थापनलाई 
सदुृढ िलु्याउन आयोगबाट आवश्यकिा अनसुार मािहिका कायािलयलाई पररपत्र गने गररएको 
छ । यसबाट कायिसम्पादनमा एकरूपिा र प्रभावकाररिा अतभवरृ्द्ध हनुकुा साथै सेवा प्रवाहमा 
सिुार गनि टेवा पगेुको छ । यसरी पररपत्र गने क्रममा नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायबाट 
हनु ेतनदेशन एवं जानकारी र आयोगबाट समसामर्यक र्वषय अथवा कायिक्रमका सतदभिमा जारी 
गररन ेसूचनाहरू समेि पदिछन ्।  

२.१.८ र्वतभन्न िहको तनवािचनमा जनशन्क्त व्यवस्थापन 

२.१.८.१ स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ (िेस्रो चरण) मा जनशन्क्त व्यवस्थापन 

िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनका लातग आयोगको तनयतमि सांगठतनक संरचनाका अलावा 
थप एकाईहरू गठन गरी कायिसञ्चालनको प्रबति तमलाइएको तथयो । तनवािचनसम्बतिी 
कामकारवाहीलाई प्रभावकारी िलु्याउन संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (Joint Election Operation 

Center-JEOC), सञ् चार एकाई, कलसेतटर िथा तनवािचन पयिवेिण एकाईलाई सञ्चालनमा 
ल्याइएको तथयो। JEOC सञ्चालनका लातग आयोगका सहसन्चवको नेितृ्वमा सबै सरुिा तनकायका 
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प्रतितनति र तनजामिी सेवाका र्वतभन्न िह/शे्रणीका कमिचारीको व्यवस्था गररएको तथयो । आयोग 
र अतिगिि कमिचारी काजमा ल्याउने सम्बतिमा आयोगबाट मापदण्ड स्वीकृि गरी व्यवस्थापन 
गररएको तथयो । 

क. जनशन्क्त पररचालन सम्बतिमा नीतिगि र संस्थागि व्यवस्था 

स्थानीय िह तनवािचन प्रयोजनका लातग जनशन्क्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय 
िह तनवािचन (जनशन्क्त व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७३ िजुिमा गरी आयोगबाट तमति 
२०७३।१२।१५ मा स्वीकृि गरी कायाितवयनमा ल्याइएको तथयो । तनदेन्शकाले मखु्य/तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा पररचालन हनु ेजनशन्क्त, मिगणनामा खर्टन ेजनशन्क्त, मिदान केतद्रमा 
खर्टन ेजनशन्क्त र सरुिाकमीको यकीन गनुिका साथै िी जनशन्क्त पररचालनका सम्बतिमा 
व्यवस्था गरेको तथयो । जनशन्क्त व्यवस्थापनलाई चसु्ि र प्रभावकारी बनाउन आयोग र 
न्जल्लास्िरमा देहायबमोन्जमको संस्थागि प्रबति गररएको तथयो ।  

अ. जनशन्क्त व्यवस्थापन सतमति  

स्थानीय िह तनवािचन प्रयोजनको लातग जनशन्क्त व्यवस्थापन गनि आयोगमा प्रमखु तनवािचन 
आयकु्तको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय जनशन्क्त व्यवस्थापन सतमति रहेको र जनशन्क्त व्यवस्थापन 
सम्बतिमा नीतिगि तनणिय गनुि पने र्वषयमा आफ्नो राय सझुावसर्हि आयोगसमि पेश गनि सक्ने 
व्यवस्था रहेको तथयो । 

आ. जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति 

तनवािचनका लातग जनशन्क्त व्यवस्थापन सम्बतिी कायि गनि प्रत्येक न्जल्लामा देहाय बमोन्जमको 
जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति रहेको र यस समतिले न्जल्लामा जनशन्क्तको र्ववरण ियार 
गरी अद्यावतिक गने वा गराउने, न्जल्लातभत्रका मिदान केतद्रमा जनशन्क्त खटाउन ेप्रयोजनका 
लातग कायािलयले ियार गरेको जनशन्क्तको र्ववरण स्वीकृि गरी कायािलय माफि ि मखु्य तनवािचन 
अतिकृिलाई उपलब्ि गराउने, अत्यावश्यक सेवा वा र्वशेष पररन्स्थतिमा कमिचारी खटाउनको 
लातग आवश्यक सङ्खख्यामा कमिचारी जगेडामा राख् ने, जगेडामा रहेका कमिचारीलाई जनुसकैु 
अवस्थामा तनवािचनमा खटाउन सर्कने गरी ियारी अवस्थामा राख् न ेवा राख्न लगाउने र जनशन्क्त 
व्यवस्थापन सम्बतिमा कुनै नीतिगि तनणिय गनुि पने भएमा राय सझुाव सर्हि आयोगको जनशन्क्त 
व्यवस्थापन सतमति समि लेखी पठाउन ेकायािदेश रहेको तथयो । 
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प्रमखु न्जल्ला अतिकारी    – संयोजक  
स्थानीय र्वकास अतिकारी    – सदस्य  
न्जल्ला न्शिा अतिकारी    – सदस्य  
न्जल्लान्स्थि सरुिा तनकायका प्रमखुहरू  – सदस्य  
न्जल्ला तनवािचन अतिकारी    – सदस्य-सन्चव  

बैठकमा मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई अतनवायि रूपमा आमतत्रण गनुि पने व्यवस्था गररएको तथयो। 

ख. कमिचारी काज 
तनवािचनको समयमा आयोग र अतिगििका कायािलयमा स्वीकृि दरबतदीमा कायिरि कमिचारीले 
मात्र नपगु्ने भएकाले नपेाल सरकारका र्वतभन्न तनकाय, संस्थान/सतमतिमा कायिरि र्वतभन्न 
िह/शे्रणीका कमिचारीलाई आयोगले स्वीकृि गरेको मापदण्ड अनसुार काजमा न्झकाई काममा 
लगाउन ेव्यवस्था तमलाइएको तथयो । आयोगले स्वीकृि गरेको मापदण्डका आिारमा स्थानीय 
िह तनवािचनको लातग नेपाल सरकारका र्वतभन्न तनकायबाट घटीमा एक हप्तादेन्ख बढीमा पाँच 
मर्हनासम्मका लातग र्वतभन्न िह/शे्रणीका १५५ जना कमिचारी काजमा ल्याइएको तथयो ।  

ग.  मखु्य÷तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा जनशन्क्त व्यवस्था 

िेस्रो चरणको स्थानीय िहको तनवािचन प्रदेश नं. २ का ८ न्जल्लाका १३६ स्थानीय िहमा 
२०७४ साल असोज २ गिे सम्पन्न भएको तथयो । जसको लातग ८ वटा मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय र १२८ वटा स्थानीय िहमा तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना 
गररएको तथयो । त्यसमध्ये न्जल्ला सदरमकुाम रहेको स्थानीय िहमा सम्बन्तिि न्जल्ला 
तयायािीशलाई मखु्य तनवािचन अतिकृिको रूपमा तनयकु्त गररएको तथयो भने अतय १२८ वटाका 
हकमा नेपाल सरकारका राजपत्रांर्कि दििीय शे्रणीका अतिकृिहरूलाई तनवािचन अतिकृिमा 
तनयनु्क्त ददइएको तथयो । मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा र्वतभन्न पदका ११ जनाको 
दरबतदी कायम गररएको तथयो भने तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा ९ जनाको दरबतदीको 
व्यवस्था गररएको तथयो । यसरी प्रदेश नं २ का आठ न्जल्लाका १३६ वटा स्थानीय िहको 
मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा पररचालन हनु ेगरी ८ मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय 
सञ्चालनका लातग ८८ जना र तनवािचन अतिकृिको कायािलय सञ्चालनका लातग ११५२ जना 
गरी जम्मा १२४० जना कमिचारी तनवािचन अतिकृिको कायािलयहरूमा पररचालन गने गरी 
व्यवस्थापन गररएको तथयो ।  
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घ. मिदानकेतद्रमा जनशन्क्त व्यवस्था 

िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनको लातग प्रदेश नं. २ का ८ न्जल्लाका १३६ स्थानीय िहका 
१२७१ वडामा २१६६ मिदानस्थल र ३५७७ मिदान केतद्र कायम गररएको तथयो । स्थानीय 
िह तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ बमोन्जम मिदान केतद्रमा मिदान अतिकृि, सहायक मिदान 
अतिकृि, सहायक कमिचारी, कायािलय सहयोगी र स्वयंसेवक खटाउने व्यवस्था रहेको तथयो । 
मिदान कायि व्यवस्थापनको लातग नेपाल सरकारको तनजामिी कमिचारी, नेपाल सरकारको 
स्वातमत्व÷तनयतत्रणमा रहेका संस्थान÷सतमतिमा कायिरि कमिचारी र सामदुार्यक र्वद्यालयमा 
कायिरि न्शिकहरूलाई समेि पररचालन गररएको तथयो । प्रदेश नम्बर २ अतिगििका ३५७७ 
वटा मिदानकेतद्रको मिदान कायिमा मिदान अतिकृि ३५७७, सहायक मिदान अतिकृि 
३५७७, सहायक कमिचारी ७१५४, कायािलय सहयोगी ७१५४ र स्वयंसेवक १०७३१ गरी 
जम्मा ३२,१९३ जनशन्क्त पररचालन भएको तथयो । 

२.१.८.२ प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ मा जनशन्क्त 
व्यवस्थापन 

२०७४ मन्ङ्खसर १० र २१ गिे सम्पन्न भएको प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन, २०७४ का लातग आयोगको तनयतमि साङ्ख गठतनक संरचनाका अलावा थप एकाईहरू 
गठन गरी कायिसञ्चालनको प्रबति तमलाइएको तथयो । तनवािचनसम्बतिी कामकारवाहीलाई 
प्रभावकारी िलु्याउन संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (Joint Election Operation Center-JEOC), 
सञ् चार एकाई, कलसेतटर र तनवािचन पयिवेिण एकाई सञ्चालनमा ल्याइएको तथयो । JEOC 
सञ्चालनको लातग आयोगमा सहसन्चवको नेितृ्वमा सबै सरुिा तनकायका प्रतितनति र तनजामिी 
सेवाका र्वतभन्न िह/शे्रणीका गरी जम्मा २४ जना कमिचारीको व्यवस्था गररएको तथयो ।  

क. जनशन्क्त पररचालन सम्बतिमा नीतिगि र संस्थागि व्यवस्था 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को प्रयोजनका लातग “प्रतितनति 
सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४” िजुिमा 
गरी तमति २०७४।७।१९ मा आयोगबाट स्वीकृि गरी कायाितवयनमा ल्याइएको तथयो । 
यसले मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा पररचालन हनु े जनशन्क्त, मिगणनामा खर्टने 
जनशन्क्त, मिदान केतद्रमा खर्टने जनशन्क्त िथा सरुिाकमीको सङ्ख ख्या यर्कन गनुिका साथै िी 
जनशन्क्त पररचालनका सम्बतिमा व्यवस्था गरेको तथयो । 
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मिदान केतद्रहरूमा मिदान अतिकृि र सहायक मिदान अतिकृिहरू खटाउँदा गोला प्रथाद्धारा 
छनौट गरर पठाउने व्यवस्था तमलाइएको तथयो ।  

१. जनशन्क्त व्यवस्थापन सतमति  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को प्रयोजनको लातग जनशन्क्त 
व्यवस्थापन गनि आयोगमा प्रमखु तनवािचन आयकु्तको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय जनशन्क्त 
व्यवस्थापन सतमति रहेको र यसले जनशन्क्त व्यवस्थापन सम्बतिमा कुनै नीतिगि तनणिय गनुि 
पने भएमा त्यस्िो र्वषयमा आफ्नो राय सझुाव सर्हि आयोगसमि पेश गनिसक्ने व्यवस्था रहेको 
तथयो । 

२. जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति  

तनवािचन प्रयोजनको लातग जनशन्क्त व्यवस्थापन गनि आयोगमा सन्चवको संयोजकत्वमा ५ 
सदस्यीय एक जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति रहेको तथयो । 

३. न्जल्ला जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति 

तनवािचनका लातग जनशन्क्त व्यवस्थापन सम्बतिी कायि गनि प्रत्येक न्जल्लामा देहाय बमोन्जमको 
जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति रहेको र यसले न्जल्लामा जनशन्क्तको र्ववरण ियार गरी 
अद्यावतिक गने वा गराउने, न्जल्लातभत्रका मिदान केतद्रमा जनशन्क्त खटाउने प्रयोजनका लातग 
कायािलयले ियार गरेको जनशन्क्तको र्ववरण स्वीकृि गरी कायािलय माफि ि मखु्य तनवािचन 
अतिकृिलाई उपलब्ि गराउने, अत्यावश्यक सेवा वा र्वशेष पररन्स्थतिमा कमिचारी खटाउनको 
लातग आवश्यक सङ्खख्यामा कमिचारी जगेडामा राख् ने, जगेडामा रहेका कमिचारीलाई जनुसकैु 
अवस्थामा तनवािचनमा खटाउन सर्कने गरी ियारी हालिमा राख् न ेवा राख्न लगाउन ेर जनशन्क्त 
व्यवस्थापन सम्बतिमा कुनै नीतिगि तनणिय गनुि पने भएमा राय सझुाव सर्हि आयोगको जनशन्क्त 
व्यवस्थापन सतमति समि लेखी पठाउन ेकायािदेश रहेको तथयो । 

(क)  प्रमखु न्जल्ला अतिकारी     – संयोजक  
(ख)  न्जल्ला न्शिा अतिकारी     – सदस्य 
(ग)  स्थानीय र्वकास अतिकारी    – सदस्य 
(घ)  न्जल्ला जनस्वास्थ्य कायािलय प्रमखु   – सदस्य 
(ङ)  कोष िथा लेखा तनयतत्रक कायािलय प्रमखु  – सदस्य 
(च)  न्जल्ला तनवािचन अतिकारी     –सदस्य-सन्चव  
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बैठकमा मखु्य तनवािचन अतिकृि र तनवािचन अतिकृिलाई आमतत्रण गनि सर्कन ेव्यवस्था गररएको 
तथयो।  

४. आयोगमा कमिचारी काज 

तनवािचनको समयमा आयोग र अतिगििका कायािलयमा स्वीकृि दरबतदीमा कायिरि कमिचारीले 
मात्र नपगु्ने भएकाले नपेाल सरकारका र्वतभन्न तनकाय, संस्थान/सतमतिमा कायिरि र्वतभन्न 
िह/शे्रणीका कमिचारीलाई काजमा न्झकाई काममा लगाउने व्यवस्था तमलाईएको तथयो । यसरी 
कमिचारी काजमा ल्याउँदा आयोगबाट मापदण्ड स्वीकृि गरी कायाितवयनको व्यवस्था तमलाइएको 
तथयो ।यस अवतिमा आयोगमा काजमा ल्याइएका कमिचारीहरूको र्ववरण अनसूुची ६ मा संलग्न 
गररएको छ ।  

 

५. तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा रहन ेजनशन्क्त 

(१) ७७ वटा न्जल्लामा ७७ वटा मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा देहाय बमोन्जमको 
जनशन्क्त रहने व्यवस्था गररएको तथयो :- 

क्र.सं. जनशन्क्तको र्ववरण सङ्खख्या 
१. मखु्य तनवािचन अतिकृि                  एक 

२. सहायक  तनवािचन अतिकृि, (रा.प. दििीय शे्रणी – एक, 
रा.प.ििृीय शे्रणी – दईु)    

   िीन 
 

३. अनगुमन अतिकृि, (रा.प.ििृीय शे्रणी), तनवािचन आचार संर्हिा हेने) एक 
४. लेखा अतिकृि वा लेखापाल एक 

५. 
सहायक कमिचारी (रा.प.अनं प्रथम शे्रणी वा सो सरह िीन र रा.प. 
अनं. दििीय शे्रणी वा सो सरह एक)  
  

चार 

 

६. कम्प्यटुर अपरेटर िीन 
७. सवारी चालक एक 
८. सहयोगी कमिचारी िीन 
९. सरुिा गाडि (र्प.एस.ओ.) एक 
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(२) ८८ वटा तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा देहाय बमोन्जमको जनशन्क्त रहने व्यवस्था 
गररएको तथयो । 

क्र.सं. जनशन्क्तको र्ववरण  सङ्खख्या 
१. तनवािचन अतिकृि                      एक 
२. सहायक तनवािचन अतिकृि, (रा.प. ििृीय शे्रणी)     िीन 
३. लेखा अतिकृि वा लेखापाल एक 
४. सहायक कमिचारी (रा.प.अनं प्रथम शे्रणी वा सो सरह दईु, रा.प. अनं. 

दििीय शे्रणी वा सो सरह एक)
  

    िीन 

 

५. कम्प्यटुर अपरेटर िीन 
६. सवारी चालक      एक 
७. सहयोगी कमिचारी िीन 
८. सरुिा गाडि (र्प.एस.ओ.)      एक 

६. तनवािचन अतिकृिले थप जनशन्क्त काजमा ल्याउन सक्न ेव्यवस्था 

मिदान केतद्र सम्बतिी खचि िथा मिदान केतद्रमा खर्टन े मिदान अतिकृि लगायिका 
कमिचारीलाई दैतनक िथा भ्रमण खचि भकु्तानी ददने कायिलाई व्यवन्स्थि गनि थप जनशन्क्त 
आवश्यक भएमा तनवािचन अतिकृिले बढीमा पाँच ददनको लातग देहाय बमोन्जमको सङ्खख्यामा 
लेखापाल वा सहलेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्न ेव्यवस्था गररएको तथयो :-   

(क) पचास वटासम्म मिदान केतद्र भएको तनवािचन िेत्रको तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा दईुजनासम्म, 

(ख) एकाउन्न देन्ख एक सय सम्म मिदान केतद्र भएको तनवािचन िेत्रको तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा िीनजनासम्म,  

(ग) एकसय एकभतदा बढी जतिसकैु मिदान केतद्र भएको तनवािचन िेत्रको लातग 
पाँचजनासम्म । 

त्यस्िै मिपत्र रूज ुगने, प्याकेन्जङ्ग गने िथा मिदान अतिकृिलाई मिपत्र बझुाउने कायिका लातग 
थप जनशन्क्त आवश्यक पने भएमा तनवािचन अतिकृिले बढीमा पाँच ददनको लातग देहाय 
बमोन्जमका राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो सरहका कमिचारी काजमा ल्याउन सक्न ेव्यवस्था गररएको 
तथयो :- 

(क)  दश हजारसम्म मिदािा भएका तनवािचन िेत्रको लातग दईुजना,  
(ख)  दश हजार एकदेन्ख पच्चीस हजारसम्म मिदािा भएको तनवािचन िेत्रको लातग   

िीनजना, 
(ग)  पच्चीस हजार एकदेन्ख पचास हजारसम्म मिदािा भएको तनवािचन िेत्रको लातग 

पाँचजना, 
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(घ)  पचास हजार एकदेन्ख एक लाखसम्म मिदािा भएको तनवािचन िेत्रको लातग 
सािजना, 

(ङ)  एक लाखभतदा बढी जतिसकैु मिदािा भएको तनवािचन िेत्रको लातग नौजना । 

७. तनवािचन कायािलयको लातग थप जनशन्क्तको व्यवस्था  

तनवािचन कायािलयको मौजदुा जनशन्क्तबाट तनवािचन सम्बतिी काम समयमा सम्पन्न गनि नसर्कन े
भएमा तनवािचन कायािलयले तनवािचनको तमति घोषणा भएपतछ बढीमा दईु मर्हनाको लातग देहाय 
बमोन्जमको आिार र सङ्खख्यामा न्जल्लान्स्थि अतय सरकारी कायािलयबाट थप जनशन्क्त काजमा 
न्झकाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गररएको तथयो । 

(क)  एक सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लामा राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो सरहको 
कमिचारी एकजना, 

(ख)  एक सय एकदेन्ख दईु सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लामा राजपत्र अनर्ङ्कि 
वा सो सरहको कमिचारी एकजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी एक 
जना,   

(ग)  दईु सय एकदेन्ख िीन सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लामा राजपत्र अनर्ङ्कि 
वा सो सरहको कमिचारी दईुजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी एकजना,  

(घ)  िीन सय एकदेन्ख चार सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लामा राजपत्र अनर्ङ्कि 
वा सो सरहको कमिचारी िीनजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी दईु 
जना, 

(ङ)  चार सय एकभतदा बढी मिदान केतद्र भएका न्जल्लामा राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो 
सरहको कमिचारी चारजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी दईुजना ।  

 
त्यस्िै तनवािचन सामग्रीको चेकजाँच, रूज,ु प्यार्कङ्ग, भण्डारण, बाँडफाँट िथा र्विरण गने 
प्रयोजनको लातग मातथ उल्लेख गररएबमोन्जमको थप जनशन्क्तबाट समेि नपगु हनुे देन्खएमा 
तनवािचन कायािलयले बढीमा साि ददनको लातग देहाय बमोन्जमको थप जनशन्क्त न्जल्लान्स्थि 
अतय सरकारी कायािलयबाट काजमा ल्याई कायिसम्पादन गनि सक्न ेव्यवस्था गररएको तथयो । 

(क) एक सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लाको तनवािचन कायािलयको लातग राजपत्र 
अनर्ङ्कि वा सो सरहको कमिचारी िीनजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी 
दईुजना, 

(ख) एक सय एकदेन्ख दईु सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लाको तनवािचन कायािलयको 
लातग राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो सरहको कमिचारी चारजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको 
कमिचारी दईुजना, 
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(ग) दईु सय एकदेन्ख िीन सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लाको तनवािचन कायािलयको 
लातग राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो सरहको कमिचारी चारजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको 
कमिचारी िीनजना, 

(घ) िीन सय एकदेन्ख चार सयसम्म मिदान केतद्र भएका न्जल्लाको तनवािचन कायािलयको 
लातग राजपत्र अनर्ङ्कि वा सो सरहको कमिचारी पाँचजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको 
कमिचारी िीनजना, 

(ङ) चार सयभतदा बढी मिदान केतद्र भएका न्जल्लाको तनवािचन कायािलयको लातग राजपत्र 
अनर्ङ्कि वा सो सरहको कमिचारी छजना र शे्रणी र्वर्हन वा सो सरहको कमिचारी 
चारजना । 

८. मिदान केतद्रको लातग जनशन्क्त खटाउन ेव्यवस्था 

तनवािचन अतिकृिहरूलाई प्रत्येक मिदान केतद्रको लातग देहाय बमोन्जमको जनशन्क्त खटाउन 
तनदेश गररएको तथयो :- 
(१) २५० सम्म मिदािा भएको मिदान केतद्रको लातग : 

क्र.सं. कमिचारीको र्ववरण सङ्खख्या 
१. मिदान अतिकृि एक 
२. सहायक मिदान अतिकृि (मिदािालाई मिपत्र ददन समेि) एक 

३. 
सहायक कमिचारी : 
(क) मिदािा नामावली रूज ुगनिको लातग एक  
(ख) मिदािालाई मिपत्र ददन दईु िीन 

४. सहयोगी कमिचारी दईु 

५. 

स्वयंसेवक : 
(क) मिदान गरेका मिदािाको िथ्याङ्क राख् ने र मिदािाको नङमा 

मसी लगाउन (मर्हला) एक 
(ख) मिदािाको लाइन व्यवस्थापन र अतय सहयोगको लातग एक  दईु 

 
(२) २५१ देन्ख ५०० सम्म मिदािा भएको मिदान केतद्रको लातग : 

क्र.सं. कमिचारीको र्ववरण सङ्खख्या 
१. मिदान अतिकृि एक 
२. सहायक मिदान अतिकृि एक 

३. 
सहायक कमिचारी: 
(क) मिदािा नामावली रूज ुगनिको लातग एक 
(ख) मिदािालाई मिपत्र ददन िीन  

चार 

४. सहयोगी कमिचारी दईु 
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५. 

स्वयंसेवक : 
(क) मिदान गरेका मिदािाको िथ्याङ्क राख् न ेर मिदािाको 

नङमा  मसी लगाउने (मर्हला) एक 
(ख) मिदािाको लाइन व्यवस्थापन र अतय सहयोगका लातग  

दईु 

िीन 

(३) ५०१ भतदा बढी मिदािा भएको मिदान केतद्रको लातग: 
क्र.सं. कमिचारीको र्ववरण सङ्खख्या 
१. मिदान अतिकृि एक 
२. सहायक मिदान अतिकृि  एक 

३. 
सहायक कमिचारी : 
(क) मिदािा नामावली रूज ुगनिको लातग एक 
(ख) मिदािालाई मिपत्र ददन िीन  

चार 

४. सहयोगी कमिचारी दईु 

५. 

स्वयंसेवक : 
(क) मिदान गरेका मिदािाको िथ्याङ्क राख् ने र मिदािाको नङमा  

मसी लगाउने (मर्हला) एक 
(ख) मिदािाको लाइन व्यवस्थापन िथा अतय कायिको लातग    

(मर्हला र परुूष) दईु 
(ग) सहयोगीको रूपमा काम गने एक  

चार 

९.  मिगणना टोली सम्बतिी जनशन्क्त व्यवस्था  

तनवािचन अतिकृिले मिगणनाको लातग प्रत्येक टोलीमा देहाय बमोन्जमका कमिचारी रहन ेगरी 
आवश्यक सङ्खख्यामा मिगणना टोली गठन गनि सक्न ेव्यवस्था गररएको तथयो :- 
 

क्र.सं. कमिचारीको र्ववरण सङ्खख्या 
१. प्रमखु मिगणना अतिकारी (तनवािचन अतिकृि ) एक 
२. सहायक मिगणना अतिकारी (अतिकृिस्िर कमिचारी ) एक 
३. मिगणना सहायक (रा.प. अनं प्रथम शे्रणी) एक 

४. 
गणक: 
(क) कम्प्यटुर अपरेटर   एक 
(ख) सहायक कमिचारी   दईु 

िीन 

 

५. सहयोगी कमिचारी एक 
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१०. सरुिाकमी सम्बतिी व्यवस्था  

(१) तनवािचन अतिकृिको कायािलय र मिपत्र रान्खएको ठाउँको सरुिाको लातग तनवािचन अवतिभर 
बढीमा पाँच जना सरुिाकमी रहन ेव्यवस्था गररएको तथयो । 

(२) तनवािचन कायािलय िथा तनवािचन सामग्री रान्खएको ठाउँको सरुिाको लातग बढीमा दश जना 
सरुिाकमी रहने व्यवस्था गररएको तथयो । 

(३) मिदान कायि सम्पन्न भएपतछ मिपत्र रहेका मिपेर्टका राख् न ेस्थान र मिगणना स्थलको 
सरुिाको लातग मिदानको ददनदेन्ख मिगणना कायि सम्पन्न नभएसम्म तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा बुदँा नं. (१) को अतिररक्त बढीमा पतर जना थप सरुिाकमी रहने व्यवस्था 
गररएको तथयो । 

११. जगेडाका कमिचारी खटाउन े 

(१) कुनै कमिचारी तबरामी भई वा काब ुबार्हरको पररन्स्थति परी तनवािचनमा खर्टन वा तनवािचनको 
काम गनि असमथि भएमा वा अतय कुनै कारणले तनजलाई बदली गनुिपने भएमा तनवािचन 
अतिकृिले मखु्य तनवािचन अतिकृिसँग समतवय गरी जगेडामा रान्खएका कमिचारीमध्येबाट 
काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था गररएको तथयो । 

(२) कुनै मिदान केतद्रमा पनु: मिदान गराउन ुपरेमा मिदान अतिकृि, सहायक मिदान अतिकृि 
वा अतय कमिचारी खटाउँदा पर्हले त्यस्िो मिदान केतद्रमा नखर्टएको कमिचारीलाई खटाउन ु
पने व्यवस्था गररएको तथयो । 

१२. नपगु जनशन्क्त सम्बतिी व्यवस्था   

कुनै न्जल्लामा मौजदुा जनशन्क्तबाट तनवािचन सम्बतिी काम सम्पन्न गनि नसर्कन ेभएमा तनवािचन 
कायािलयले न्जल्ला जनशन्क्त व्यवस्थापन सतमतिको तसफाररस सर्हि आवश्यक थप जनशन्क्तको 
लातग आयोगमा लेखी पठाउन ुपने व्यवस्था गररएको तथयो । 

यसरी प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा आयोग अतिरगि कायािलयहरूमा कायिरि 
जनशन्क्त, मखु्य तनवािचन अतिकृि र तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा कायिरि जनशन्क्त, मिदािा 
न्शिामा पररचातलि जनशन्क्त, मिदान र मिगणनामा पररचातलि जनशन्क्त, अनगुमनकिाि, 
स्वयंसेवक समेि गरी जम्मा २,७४,२९२ जनशन्क्त पररचालन भएका तथए । त्यस्िै तनवािचनको 
समग्र सरुिा व्यवस्थापनका लातग मिदान स्थल िथा मिदान केतद्रहरूमा चारवटै सरुिा 
तनकायबाट गरी जम्मा १,९१,९१० जना सरुिाकमी पररचातलि भएका तथए । 

२.१.८.३ रार्ियसभा सदस्य तनवािचन २०७४ मा जनशन्क्त व्यवस्थापन 

२०७४ साल माघ २४ गिे तनवािचन सम्पन्न गने गरी २०७४ पषु २१ गिे रार्ियसभा सदस्य 
तनवािचनको तमति िोर्कएको र िोर्कएको तमतिमा तनवािचन सफलिापूविक सम्पन्न भएको तथयो । 
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यस तनवािचनको लातग “रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक िथा जनशन्क्त) तनदेशन्ीका, 
२०७४” आयोगबाट स्वीकृि गराई सोही तनदेन्शका बमोन्जम जनशन्क्त व्यवस्थापन गररएको 
तथयो ।  

रार्ियसभा सदस्यको तनवािचन, २०७४ को लातग ७ प्रदेशमा उच्च अदालि रहेका न्जल्लाहरू 
मा तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना गररएको तथयो । “रार्िय सभा सदस्य तनवािचन 
(आतथिक िथा जनशन्क्त) तनदेशन्ीका, २०७४” बमोन्जम तनवािचन अतिकृिको कायािलय, 
मिदानकेतद्र र मिगणनामा िपतसलको जनशन्क्त रहन ेव्यवस्था गररएको तथयो :- 

१. तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा जनशन्क्त व्यवस्था 

प्रत्येक तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा देहाय बमोन्जमका कमिचारी रहने व्यवस्था गररएको 
तथयो: 
 (क) तनवािचन अतिकृि        एक  

(ख) सहायक तनवािचन अतिकृि (राजपत्रांर्कि दििीय  वा ििृीय शे्रणी)  एक  
 (ग) आचारसंर्हिा अनगुमन अतिकृि (सम्बन्तिि न्जल्लाको तनवािचन अतिकारी) एक  
 (घ) लेखापाल (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी सरह)    एक  
 (ङ) सहायकस्िर कमिचारी (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी सरह)   एक  
 (च) सहायकस्िर कमिचारी (राजपत्र अनंर्कि दितिय शे्रणी सरह)   एक  
 (छ) कम्प्यटुर अपरेटर (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी सरह)   एक  
 (ज) हलकुा सवारी चालक        एक  
 (झ) कायािलय सहयोगी        दईु  
 (ञ) सरुिा गाडि (र्प.एस.ओ.)       एक  

 
एक तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा जम्मा ११ जनाको दरले जम्मा ७ प्रदेशमा ७७ जना 
कमिचारीहरू  तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा पररचालन गररएका तथए । 

२. मिदान केतद्रमा जनशन्क्त व्यवस्था 

प्रत्येक मिदान केतद्रमा देहाय बमोन्जमका कमिचारी रहने व्यवस्था गररएको तथयो: 

  (क) मिदान अतिकृि (रा.प. िन्ीिीय शे्रणी)     एक  
  (ख) सहायक मिदान अतिकृि (रा.प.ििृीय शे्रणी)    एक  
  (ग) सहायक कमिचारी (रा.प. अनंर्कि प्रथम वा दििीय शे्रणी) (नङमा मसी 
      लगाउने प्रयोजनका लातग कम्िीमा एकजना मर्हला सर्हि)  पाँच  
  (घ) कायािलय सहयोगी  (कम्िीमा एकजना मर्हला सर्हि)   दईु  
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एक तनवािचन अतिकृिको कायािलय अतिगिि १ वटा मिदानस्थलमा फरक फरक मिभार भएका 
दईु तनवािचक मण्डलको लातग २ वटा केतद्र िोर्कएको तथयो । जम्मा ९ जनाको दरले जम्मा 
७ प्रदेशमा १४ वटा मिदानकेतद्रको लातग १२६ जना कमिचारीहरू मिदान केतद्रमा पररचालन 
गररएका तथए । 

३. मिगणना कायिका लातग जनशन्क्त व्यावस्था 

मिगणना कायिका लातग प्रत्येक तसफ्टमा देहाय बमोन्जमको जनशन्क्त रहेको मिगणना टोली हनु े
व्यवस्था गररएको तथयो :- 

(क) प्रमखु मिगणना अतिकारी (तनवािचन अतिकृि)   एक  
(ख) सहायक मिगणना अतिकारी (अतिकृि स्िर)   दईु  
(ग) गणक        िीन  
(घ) कम्प्यटुर अपरेटर (डाटा ईतट्री गने प्रयोजनका लातग)  एक  
(ङ) कायािलय सहयोगी        एक 

४. सरुिाकमी सम्बतिी व्यवस्था  

सरुिा सम्बतिमा देहायको व्यवस्था तमलाइएको तथयो :- 

(१) तनवािचन अतिकृिको कायािलय िथा तनवािचन कायािलयको सरुिाका लातग तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय र तनवािचन कायािलय एउटै भवनमा रहेको अवस्थामा जम्मा पाँच जना 
र तनवािचन अतिकृिको कायािलय र तनवािचन कायािलय अलग अलग भवनमा रहेको अवस्थामा 
प्रत्येक कायािलयमा पाँचजना सरुिाकमी रहन ेव्यवस्था गररएको तथयो । 

(२) मिगणनास्थलको सरुिाको लातग मिगणनास्थलमा थप दश जना सरुिाकमी रहन ेव्यवस्था 
गररएको तथयो । 

२.१.८.४ रािपति िथा उपरािपति पदको तनवािचन २०७४ मा जनशन्क्त व्यवस्थापन 

रािपति पदको तनवािचन, २०७४ साल फागनु २९ गिे सम्पन्न गने गरी फागनु १० गिे 
आयोगबाट तमति िोर्कएको तथयो । त्यस्िै उपरािपतिको तनवािचन २०७४ साल चैत्र ९ गिे 
सम्पन्न गने गरी फागनु ३० गिे आयोगबाट तमति िोर्कएको तथयो । यी दवैु तनवािचनको लातग 
सङ्ख घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य रहेको तनवािचक मण्डल रहन े र तनवािचक 
मण्डलका सदस्यको मिभार क्रमश:  ७९ र ४८ रहन े व्यवस्था रहेको तथयो । यी 
तनवािचनहरूको लातग “रािपति िथा उपरािपति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४” आयोगबाट 
२०७४/११/२० मा स्वीकृि भएको तथयो । त्यसैगरी “रािपति िथा उपरािपति तनवािचन 
(मिगणना) तनदेन्शका, २०७४” आयोगबाट तमति २०७४M/११/२८ मा स्वीकृि भएको 
तथयो। यी तनदेन्शकाहरूको अतिररन्क्त आयोगबाट तमति २०७४/११/२८ मा “रािपति िथा 
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उपरािपति तनवािचनमा जनशन्क्त िथा आतथिक व्यवस्थापन सम्बतिी मापदण्ड, २०७४” स्वीकृि 
भएको तथयो। उन्ल्लन्खि तनदेन्शका र मापदण्डहरूको आिारमा देहायबमोन्जम तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय, मिदानस्थल र मिगणना स्थलमा जनशन्क्त पररचालन गररएको तथयो :-   

१. तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा जनशन्क्त व्यवस्था 

तनवािचन अतिकृिको कायािलय अतिरािर्िय सम्मेलन केतद्र, नयाँ बानेश्वरमा स्थापना गररएको तथयो 
सो कायािलयमा देहाय बमोन्जमका १३ जना कमिचारीको व्यवस्था गररएको तथयो: 

(क) तनवािचन अतिकृि        एक  
 (ख) सहायक तनवािचन अतिकृि (राजपत्रांर्कि दििीय)    एक  
 (ग) सहायक तनवािचन अतिकृि (िेत्रीय तनवािचन अतिकारी, काठमाडौं)  एक  
 (घ) अतिकृिस्िरको कमिचारी (राजपत्रांर्कि ििृीय)    एक  
 (ङ) सहायकस्िर कमिचारी (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी)    एक  
 (च) लेखापाल (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी सरह)    एक  
 (छ) कम्प्यटुर अपरेटर (राजपत्र अनंर्कि प्रथम शे्रणी)    एक  
 (ज) हलकुा सवारी चालक        िीन  
 (झ) कायािलय सहयोगी        दईु  
 (ञ) सरुिा गाडि (र्प.एस.ओ.)       एक  

२. मिदान केतद्रमा जनशन्क्त व्यवस्था 

प्रत्येक मिदान केतद्रमा देहाय बमोन्जमका कमिचारी रहने व्यवस्था गररएको तथयो: 

  (क) मिदान अतिकृि (रा.प. िन्ीिीय शे्रणी)     एक  
  (ख) सहायक मिदान अतिकृि (रा.प.ििृीय शे्रणी), मिपत्र ददन े  एक  

 (ग) नाम रूज ुगने अतिकृिस्िरको कमिचारी      एक   
  (घ) नङमा मसी लगाउने सहायक कमिचारी (मर्हला)    एक  
  (ङ) िथ्याङ्क फाराम भने सहायक कमिचारी     एक  
  (घ) कायािलय सहयोगी  (कम्िीमा एकजना मर्हला सर्हि)   दईु  
रािपति िथा उपरािपति पदको तनवािचनको लातग सङ्ख घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका 
सदस्य रहेको तनवािचक मण्डल रहने र तनवािचक मण्डलका सदस्यको मिभार फरक फरक 
रहेकोले मिपेर्टका फरक फरक रान्खएको तथयो ।  
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३. मिगणना टोली सम्बतिी व्यवस्था 

मिगणना कायिका लातग प्रत्येक तसफ्टमा देहाय बमोन्जमको जनशन्क्त रहेको मिगणना टोली हनु े
व्यवस्था गररएको तथयो :- 

१. मिगणना अतिकारी (तनवािचन अतिकृि)    एक  
२. सहायक मिगणना अतिकारी (रा.प. दििीय)    दईु    
३. गणक         दईु   
४. कम्प्यटुर अपरेटर (डाटा इतट्री गने प्रयोजनको लातग)  एक   
५. सहयोगी कमिचारी       दईु  

२.१.८.५ कमिचारीहरूको व्यन्क्तगि दघुिटना  बीमा 

िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा खर्टन े कमिचारीको सरुिाको लातग दघुिटना बीमाको 
व्यवस्था गररएको तथयो । यस अतिगिि आयोग पदातिकारी िथा आयोग र अतिगिि कायिरि 
कमिचारी, मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा खर्टने कमिचारी, तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा खर्टने कमिचारी, मिदानकेतद्रमा खर्टने कमिचारी, स्वयंसेवक, तनवािचन न्शिा 
कायिकिाि÷मिदािा न्शिा स्वयंसेवक, मिदािा न्शिा सपुरीवेिक, अनगुमनकिाि, सकु्ष्म 
अनगुमनकिाि, घमु्िी टोली र स्ट्राइर्कङ फोसिमा खर्टने कमिचारी, मिगणनामा खर्टने कमिचारी, 
मिदािा नामावली अद्यावतिक एवं मिदानकेतद्र पनुरावलोकनमा खर्टने कमिचारी, तनवािचन सामग्री 
व्यवस्थापनमा खर्टने कमिचारी र तनवािचन र्वज्ञ समेि गरी ४१,३३९ जनाको व्यन्क्तगि दघुिटना 
बीमा िथा बाह्य आक्रमणबाट हनुे दघुिटनाको लातग जम्मा रू. २,१३,९१,०२७।१९ को बीमा 
रार्िय बीमा कम्पनी तलतमटेडबाट गररएको तथयो । यसमध्ये आयोग पदातिकारी र अतिगिि 
कायिरि कमिचारीको लातग तनवािचन अवतिभर र अतयको हकमा खर्टएको अवतिभरको लातग 
बीमा गररएको तथयो । बीमा अवतिभर कििव्य पालनाको तसलतसलामा घाइिे भएमा उपचार गदाि 
लागेको तबल बमोन्जमको रकम र मतृ्य ुभएमा प्रतिव्यन्क्त रू. बीस लाख पाउने व्यवस्था गररएको 
तथयो । 

यसैगरी प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा आयोग पदातिकारी 
िथा आयोग र अतिगिि कायिरि कमिचारी, मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा खर्टन े
कमिचारी, तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा खर्टने कमिचारी, मिदानकेतद्रमा खर्टने कमिचारी, 
स्वयंसेवक, तनवािचन न्शिा कायिकिाि÷मिदािा न्शिा स्वयंसेवक, मिदािा न्शिा सपुरीवेिक, 
अनगुमनकिाि, सकु्ष्म अनगुमनकिाि, घमु्िी टोली र स्ट्राइर्कङ फोसिमा खर्टने कमिचारी, 
मिगणनामा खर्टने कमिचारी, मिदािा नामावली अद्यावतिक एवं मिदानकेतद्र पनुरावलोकनमा 
खर्टने कमिचारी, तनवािचन सामग्री व्यवस्थापनमा खर्टने कमिचारी र तनवािचन र्वज्ञ समेि गरी 
२,६२,३६५ जनाको व्यन्क्तगि दघुिटना बीमा िथा बाह्य आक्रमणबाट हनुे दघुिटनाको लातग 
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जम्मा रू ५,४२,५००५७।०० (म.ुअ.क. सर्हि) को बीमा प्रतिष्पिािबाट छनौट भएको बीमा 
कम्पनी एभरेष्ट इतस्योरेतस कम्पनी तलतमटेडबाट गररएको तथयो । यसमध्ये आयोग पदातिकारी 
र अतिगिि कायिरि कमिचारीको लातग तनवािचन अवतिभर र अतयको हकमा खर्टएको अवतिभरको 
लातग बीमा गररएको तथयो । बीमा अवतिभर कििव्य पालनाको तसलतसलामा घाइिे भएमा उपचार 
गदाि लागेको तबल बमोन्जमको रकम र मतृ्य ुभएमा प्रतिव्यन्क्त रू. बीस लाख पाउने व्यवस्था 
गररएको तथयो ।  
रार्ियसभा सदस्य तनवािचनमा खर्टने जम्मा २७३ जना कमिचारीहरूको व्यन्क्तगि दघुिटना बीमा 
िथा बाह्य आक्रमणबाट हनुे दघुिटनाको लातग प्रतिव्यन्क्त रू बीस लाखको बीमा एभरेष्ट इतस्योरेतस 
कम्पनी तलतमटेडबाट गररएको तथयो ।  

त्यस्िै रािपति िथा उपरािपति तनवािचनमा खर्टने जम्मा १९३ जना कमिचारीहरूको व्यन्क्तगि 
दघुिटना बीमा िथा बाह्य आक्रमणबाट हनुे दघुिटनाको लातग प्रतिव्यन्क्त रू बीस लाखको बीमा 
एभरेष्ट इतस्योरेतस कम्पनी तलतमटेडबाट गररएको तथयो । 
२.२ सामग्री व्यवस्थापन 
२.२.१ सामग्री व्यवस्थापनमा अपनाइएको नीति 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग आवश्यक बस्ि ुिथा सेवाको 
व्यवस्थापनमा आयोगले देहायको नीति अपनाएको तथयो : 

(क) वस्ि ु िथा सेवा खररद गदाि साविजतनक खररद ऐन, २०६३ र साविजतनक खररद     
तनयमावली, २०६४ को प्रर्क्रया पूरा गरी खररद गने र समय अभावका कारण सम्भव 
नभएको अवस्थामा मात्र तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ बमोन्जम वस्ि ु
िथा सेवाको खररद गने । 

(ख) तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ बमोन्जम सामग्री व्यवस्थापन गनुिपने 
अवस्थामा आपूतििकिािहरूबीच बढीभतदा बढी प्रतिस्पिाि गराई गने, र प्रतिस्पिाि गराउन 
सम्भव नभएको खण्डमा सोझै खररद गने । 

(ग) छपाइ सामग्रीको उत्पादनमा एकातिकारबाट उत्पन्न हनुसक्न े जोन्खमलाई कम गनि 
बढीभतदा बढी छापाखाना सञ्चालकहरूलाई छपाई कायिमा संलग्न गराउन,े 

(ङ) सामग्री व्यवस्थापनमा िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको िमिा अतभवरृ्द्ध गनि 
स्थानीयस्िरमा उपलब्ि हनुसक्ने प्रकृतिका सामग्री खररदको न्जम्मेवारी िेत्रीय/न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयहरूलाई ददने, 

(च) तनवािचन सामग्रीको ढुवानीका लातग सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र आवश्यकिा अनसुार 
नीन्ज िेत्रका ढुवानी सािन प्रयोग गने, 

(छ) भौगोतलक रूपले तबकट र मौसमको प्रतिकुलिाको कारण र्हमाली न्जल्लाका उच्चस्थानमा 
रहेका कुनै मिदान केतद्रमा मिदान सामग्री, कमिचारी एवं सरुिाकमीलाई पयुािउन ुपने, 
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मिदानपतछ मिदान केतद्रबाट सामग्री ल्याउनपुने र आकन्स्मक उद्धार गनुिपने अवस्थामा 
आवश्यकिा अनसुार नेपाली सेनाको हेतलकोप्टर सेवाको प्रयोग गने, 

(ज) मिदानपतछ मिपेर्टका सङ्कलनमा भौगोतलक र्वकटिा र सरुिा संवेदनशीलिाका कारण 
आवश्यकिा अनसुार हेतलकोप्टरको सेवा समेि प्रयोग गने । 

२.२.२ सामग्री व्यवस्थापनका लातग गररएको संस्थागि व्यवस्था 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग सामग्री व्यवस्थापनको योजना 
ियारी, सञ्चालन, सपुरीवेिण एवं अनगुमन र तनरीिणको लातग आयोगको तमति २०७४/५/२७ 
गिेको तनणियानसुार स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ को सतदभिमा आयोगबाट तमति 
२०७३/११/१२ को तनणिय बमोन्जम गदठि प्रमखु तनवािचन आयकु्तको संयोजकत्वको ७ 
सदस्यीय तनवािचन व्यवस्थापन सतमतिले नै प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनका लातग कायि गने गरी न्जम्मेवारी ददने तनणिय भएको तथयो ।  

मिदान केतद्रमा प्रयोग हनुे सामग्री िथा तनवािचन व्यवस्थापनमा आवश्यक अतय सामग्रीहरूको 
पर्हचान गरी सोको आवश्यक पररमाणको अनमुान गने, सामग्रीहरूको स्पेतसर्फकेशन र लागि 
अनमुान ियार गरी तनवािचन व्यवस्थापन सतमतिमा पेश गने िथा बोलपत्र, दरभाउपत्र लगायिका 
खररदसम्बतिी कागजाि ियारी गने र आयोगबाट िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा पठाउन ु
पने सामग्रीको ढुवानी कायियोजना ियार गरी ढुवानीको व्यवस्था तमलाउने समेिको कायिको लातग 
आयोगको तमति २०७४/०५/०९ को तनणियानसुार प्रशासन महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा 
सामग्री व्यवस्थापन सतमति गठन गररएको तथयो ।  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग आवश्यक सामग्रीहरू 
सम्झौिाको समय सीमा तभत्र प्राप्त भए नभएका, गणुस्िरयकु्त सामग्रीहरू भए नभएको सम्बतिमा 
सपुरीवेिण, तनरीिण, अवलोकन, अनगुमन गरी आवश्यकिा अनसुार तनदेशन ददने लगायिका 
कायि गनिको लातग आयोगको तमति २०७४।०७।१४ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री 
ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सामग्री अनगुमन सतमति गठन गररएको 
तथयो।  

२.२.३ मिदान केतद्रमा पठाउनपुने सामग्रीको अनमुान 

मिदान केतद्रमा पठाउनपुने सामग्रीको अनमुान गदाि मिदान केतद्रको सङ्खख्या र मिदािा सङ्खख्या 
समेि यर्कन नभइसकेको अवस्था रहेकोले मलुकुभर २०,००० मिदान केतद्र हनुे अनमुान गरी 
आयोग र न्जल्लास्िरमा समेि भण्डारण, ढुवानी र र्विरणका क्रममा हनुसक्न ेनोक्सानी एवं पनु: 
मिदान हनु ेअवस्थाका लातग आवश्यक पने सङ्खख्या समेिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक सामग्रीको 
१५ प्रतिशि सामग्री आयोगमा र १५ प्रतिशि सामग्री सम्बन्तिि न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा 
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जगेडा राख् ने गरी अनमुान गररएको तथयो । आयोगबाट तमति २०७४/७/१ मा मिदान केतद्रमा 
प्रयोग हनुे सामग्रीको दरबतदी स्वीकृि गररएको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा 
सदस्य  तनवािचनमा कुल १९,८०९ मिदान केतद्र रहेका तथए ।  मिदान केतद्रमा प्रयोग भएका 
सामग्रीको र्ववरण अनसूुची ७ मा समावेश गररएको छ । 

२.२.४ छपाइ सामग्रीको व्यवस्थापन 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा प्रयोग हनुे तनवािचन सम्बतिी ऐन, तनयम, 
तनदेन्शका, र्वतभन्न र्कतसमका काडि, पररचयपत्र, मिदािा न्शिा सामग्री र मिपत्र आददको छपाइ 
गनुिपने भएकाले यी सामग्रीमध्ये सानो पररमाणमा छपाइ हनुे र्वतभन्न सामग्रीहरू आयोगको आफ्नै 
छापाखानामा छपाइ गररएको तथयो भने मिपत्र जनक न्शिा सामग्री केतद्र तलतमटेडको 
छापाखानामा उच्च सरुिा व्यवस्थासर्हि छपाई गररएको तथयो ।  

छपाइ सामग्रीको उत्पादनका लातग सीतमि छापाखानामा मात्र भरपदाि छोटो समयमा कायि सम्पन्न 
हनु नसक्ने, जोन्खमको िह उच्च हनुे िर तनवािचन सम्पन्न गने कायिमा जोन्खम तलन नतमल्न े
भएकाले िेरै छापाखानाबाट एकै पटक छपाइको सेवा तलनपुने अतनवायििालाई दृर्ष्टगि गरी 
मिदािा न्शिासम्बतिी सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण, प्रदशिन एवं र्विरणको व्यवस्थापन 
लगायि छपाई कायिका लातग देहायबमोन्जम गने गरी आयोगबाट तमति २०७४/०६/०५ मा 
तनणिय भएको तथयो :- 
 
(क) छपाइसम्बतिी कायिका लातग छापाखानाहरू सूचीकृि गनि ७ (साि) ददनको म्याद 

ददई गोरखापत्र दैतनकमा सूचना प्रकान्शि गने,  
(ख)  तनिािररि (आयोगबाट स्वीकृि) मापदण्ड बमोन्जमको योग्यिा पगेुका छापाखानालाई मात्र 

सूचीकृि गने, 
(ग)   सूचीकृि सेवा प्रदायक छापाखानाहरूबाट दरभाउपत्र तलई सबैभतदा तयूनिम दररेटलाईि 

आिार मानी सो दररेटलाई पनु: वािाििारा घटाघट गने, 
(घ)   खण्ड (ग) को प्रर्क्रयािारा कायम हनु आएको दररेटलाई अतिकार प्राप्त अतिकारीले 

स्वीकृि गरी उक्त दररेटमा छपाइ गनि चाहने सूचीकृि मध्येका छापाखानाहरूलाई छपाइ 
कायिको र्विरण गरी छपाउन ेव्यवस्था तमलाउन,े 

(ङ) उक्त कायि सो सतमतिले तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ बमोन्जम सोझै 
बजारबाट खररद गनि तनवािचन व्यवस्थापन सतमतिसमि तसफाररस गने । 

 
प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा छपाइ सम्बतिी सम्पूणि कायि 
आयोगको तमति २०७४/७/२२ को तनणियानसुार गररएको तथयो । 
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छपाई गने छापाखाना सूचीकृि गनिका लातग तनम्नतलन्खि मापदण्ड तनिािरण गररएको तथयो :-  
१) नेपाल सरकारबाट इजाजि प्राप्त, 
२) मूल्य अतभवरृ्द्ध करमा दिाि भई नेपाल सरकारलाई तनयमानसुार बझुाउन ुपने राजश्व 

बझुाएको (र्वगि िीन वषिको र्ववरण पेश गनुि पने), 
३) र्वगि िीन बषिमा वार्षिक औषि कारोवार २ करोड पचासलाख भएको, 
४) खररदसम्बतिी कायिमा कालो सूचीमा नपरेको, 
५) १९ x २५ इतच वा २० x ३० इतच वा सोभतदा बढी साइजमा रन्ङ्ख गन सामग्री समेि 

छाप्न सक्ने कम्िीमा ३ वटा तसट/वेभ अफसेट मेतसन भएको, (मेन्शन खररद गदाि भतसार 
कायािलयबाट जारी भएको प्रज्ञापन पत्र छापाखानाकै नाममा हनु ुपनेछ ।मेन्शन स्थानीय 
बजारमा खररद गरेको भए सो को आवश्यक प्रमाण पेश गनुि पनेछ ।) 

६) ग्ल/ुपरफेक्ट बाइन्ण्डङ मेतसन भएको, 
७) ३६ इतच चौडाइको वा सोभतदा बढी साइजको कर्टङ मेतसन भएको,  
८) न्स्टच मेतसन भएको, 
९) कामको लातग पयािप्त जनशन्क्त भएको, 
१०) नगद प्रवाहको सतुनन्श्चििाको लातग कन्म्िमा ५ मर्हना अवतिको लातग कुनै र्विीय 

संस्थाको प्रत्याभतूिपत्र भएको, 
११) कुनै एउटा छापाखानासँग उन्ल्लन्खि पूवाििार नभएकाले दईुि वा सोभतदा बढी 

छापाखानाले संयकु्त रूपमा कायि गने प्रस्िाव गरेमा त्यस्िो प्रस्िावलाई स्वीकार गररन े
छैन। 

२.२.५ सामग्री प्रातप्त 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा सवै तनवािचन सामग्री, प्यार्कङका लातग 
चार्हन ेसामग्री र आयोगको सन्चवालयका लातग आवश्यक स्टेशनरी, फतनिचर, र्वतभन्न मेन्शनरी 
औजार उपकरणको व्यवस्थापन, ऐन तनयम, तनदेन्शका लगायिका छपाइ सामग्री, ७७ न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयहरू र १६५ मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयका लातग आवश्यक 
सामग्रीहरूको खररद आतिररक स्रोिबाट व्यवस्थापन गररएको तथयो । 
 
क. मिदान केतद्रमा प्रयोग हनु ेसामग्री र प्यार्कङ सामग्री 

मिदान केतद्रमा प्रयोग हनु ेसामग्रीहरू व्यवस्थापन आयोगले आतिररक स्रोिबाट व्यवस्थापन 
गरेको तथयो । २०७४ साल मन्ङ्खसर १० गिे हनुे तनवािचनका लातग आवश्यक पने सामग्री 
र्वतभन्न न्जल्लाहरूमा पठाउनका लातग २०७४ असोज मसातिसम्म आयोगमा प्राप्त भइसक्न ुपने 
भएकाले यसको व्यवस्थापनका लातग साविजतनक खररद ऐन, २०६३ िथा तनयमावली, २०६४ 
को प्रर्क्रया अवलम्बन गरी बोलपत्र/तसलबतदी दरभाउपत्रका माध्यमबाट सामग्री खररद गदाि 
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समय अभाव हनु ेर एउटै आपूतििकिािसँग मात्र भरपदाि तनवािचन जस्िो संवेदनशील कायिमा बढी 
जोन्खम हनुसक्ने भएकाले सामग्रीहरू खररदका लातग वैकन्ल्पक प्रर्क्रया अवलम्बन गनुिपने भएको 
हुँदा अतिकाँश सामग्रीहरू र्वशेष पररन्स्थतिको बोलपत्रको माध्यमबाट िथा सीतमि सामग्रीहरू 
तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी आयोगको तनणियबाट 
सोझै खररद गररएको तथयो । आयोगको उक्त तनणियानसुार आवश्यक सामग्री खररद गदाि 
सामग्रीको प्रकृति अनसुार अलग अलग प्याकेज बनाई गोरखापत्र दैतनकमा सूचना प्रकान्शि गरी 
खलुारूपमा प्रतिस्पिाि गराई र्वशेष प्रकृतिको बोलपत्रको माध्यमबाट खररद गररएको तथयो ।  

मिदान केतद्रमा खर्टएका जनशन्क्तलाई प्राथतमक उपचारमा सहयोग पगुोस भनी आयोगले 
प्राथतमक उपचारका लातग आवश्यक औषिीहरूको प्याकेट ियार गरी प्रत्येक मिदान केतद्रमा 
पठाएको तथयो । मिदान केतद्रमा पठाइएको औषिीको प्याकेटमा रहेका औषिीहरूको 
नामावलीसर्हिको र्ववरण अनसूुची – ८ मा समावेश गररएको छ । 
 
ख. छपाइ सामग्री 

स्थानीय िह तनवािचनका लातग आयोग, तनवािचन अतिकृिको कायािलय, न्जल्ला तनवािचन कायािलय 
र मिदान केतद्रस्िरमा प्रयोग हनु ेएवं राजनीतिक दलहरू लगायि सरोकारवालालाई र्विरण गनि 
तनवािचनसम्बतिी ऐन, तनयम, तनदेन्शका, र्वतभन्न अनसूुची फाराम र मिदािा न्शिा सामग्रीहरू 
छपाइ गरी र्विरणको समनु्चि प्रबति गररएको तथयो । 

२.२.५.१ न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट व्यवस्थापन गररएका सामग्री 

सामग्री खररद र व्यवस्थापनमा न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको दििा एवं िमिा अतभवरृ्द्ध गदै 
जान ेर सामग्री व्यवस्थापन कायिलाई थप सहज बनाउन ेउदे्दश्यले स्थानीयस्िरमा उपलब्ि हनु 
सक्न े र्वतभन्न १७ प्रकारका सामग्रीहरू न्जल्ला न्स्थि न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू बाटै सोझै 
खररद भएको तथयो । यसका लातग आवश्यक पररमाण र लागि अनमुान समेिका आिारमा 
आवश्यक बजेट सम्बन्तिि िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूलाई नै पठाइएको तथयो । 
न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट खररद गरी व्यवस्थापन गररएका सामग्रीको र्ववरण अनसूुची ९ मा 
समावेश गररएको छ । 

२.२.६ सामग्री भण्डारण र प्याकेन्जङ 

र्वतभत न स्रोिबाट प्राप्त सामग्रीको भण्डारण गदाि सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलिा अनसुार 
उपयकु्त ढङ्ख गले भण्डारण गने व्यवस्था तमलाईएको तथयो । सामग्री भणडारणको लातग आयोग 
पररसरमा दइुवटा ट्रक सेड िथा नेपाली सेनाको पालबाट िीनवटा गोदामघर समेि तनमािण 
गररएको तथयो । सामग्रीको सरुिा व्यवस्थाका लातग आयोग पररसरतभतै्र रहेको सशस्त्र प्रहरी 
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बल बाघभैरब गलु्मका सरुिाकमीबाट सहयोग प्राप्त भएको तथयो । सामग्री भण्डारण गररएका 
स्थलमा सी.सी.टी.भी. जडान गरी अनगुमन गनि सर्कन ेव्यवस्था तमलाईएको तथयो । आयोग 
पररसरतभत्र हनु ेगतिर्वतिको अवलोकन आ–आफ्नै कायिकिबाट गनिसक्ने गरी प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त र सन्चवको कायिकिमा सी.सी.टी.भी. जडान गररएको तथयो । सामग्री प्यार्कङ गदाि 
सामग्रीको प्रकृति र पररमाण अनसुार समूह बनाई प्यार्कङको व्यवस्थापन तमलाईएको तथयो । 
कायािलय समयमा मात्र काम गरेर समयमै कायि सम्पन्न गनि नसर्कने भएको हुँदा ददन राि 
कमिचारी पररचालन गररएको तथयो । 

२.२.७ सामग्री प्रातप्त, भण्डारण िथा खचि व्यवस्थापन 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग आयोगले प्राप्त गने 
सामग्रीहरू प्राप्त हुँदा आयोगको स्पेतसर्फकेसन र आवश्यकिा अनसुार भए/नभएको चेक जाँच 
गने, पररणाम चेकजाँच गने, आम्दानी बाधँ्न तसफाररस गने लगायिका कायिहरूको लातग आयोगको 
तमति २०७५/६/५ को तनणियानसुार प्रशासन शाखाका उपसन्चवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय 
सामग्री प्रातप्त भण्डारण र खचि व्यवस्थापन सतमति गठन गररएको तथयो । 

२.२.८ ढुवानी व्यवस्थापन 

मिदान केतद्रस्िरमा प्रयोग हनु ेसामग्रीको ढुवानी व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लातग तनवािचन 
आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ प्रयोग गरी तनवािचन आयोगको तमति २०७४/६/७ को 
तनणियानसुार ढुवानी व्यवस्थापनका लातग हेतलकोप्टर िथा ट्रक भाडामा तलन, कुररयर सेवा तलन 
िथा फमि/कम्पनी सूचीकृि गनिका लातग सूचना प्रकान्शि गररएको तथयो । यसको लातग प्रशासन 
महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक सतमति गठन गरी कायि सम्पत न गररएको 
तथयो ।  

आयोगको तमति २०७४/६/७ को सूचना बमोन्जम हेतलकोप्टर भाडामा उपलब्ि गराउन १, 
ट्रक भाडामा उपलब्ि गराउन ७, र कुररयर सेवा उपलब्ि गराउन ४ वटा फमि/कम्पनीहरूलाई 
आयोगको तमति २०७४/७/१ को तनणियानसुार सूचीकृि गररएको तथयो। 

सामग्रीको ढुवानीका लातग सरकारी िथा नीन्ज िेत्रका ढुवानी सािनको प्रयोग गररएको तथयो। 
सडक यािायािको भरपदो व्यवस्था भएका न्जल्लामा सडक मागिबाटै ढुवानी गररएको तथयो भन े
सडक यािायाि नपगेुका, पगेु पतन भरपदो सेवा नभएका एवं र्वकट र्हमाली न्जल्लामा भन े
आवश्यकिा अनसुार नेपाली सेनाको हेतलकप्टर माफि ि ढुवानी गने व्यवस्था तमलाइएको तथयो। 

र्वकट र्हमाली न्जल्लामा तनवािचन सामग्री ढुवानी गनि, र्वकट र्हमाली न्जल्लाका अति 
र्वकटस्थानमा रहेका मिदान केतद्रमा मिदान सामग्री र कमिचारी िथा सरुिाकमी लैजान र 
ल्याउन, तनवािचनमा खर्टएका कमिचारीको आकन्स्मक उद्धार गनुिपने अवस्थामा उद्धार गरी 
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ित्काल जनशन्क्त व्यवस्था गनि र मिदानपतछ मिपेर्टका सङ्कलन गने समेिका लातग 
हेतलकोप्टरको सेवा तलनपुने र सोको लातग रिा मतत्रालय माफि ि नेपाली सेनासँग रहेको 
हेतलकोप्टर प्रयोग गररएको तथयो । 

२.२.८.१ मिपत्र ढुवानी 

मिपत्र ढुवानी गदाि मिपत्र छपाइस्थल जनक न्शिा सामग्री केतद्र तलतमटेडबाट सरुिा सर्हि 
सोझै ढुवानी गने व्यवस्था तमलाईएको तथयो । र्हमाली र दगुिम पहाडी १३ न्जल्लामा नेपाली 
सेनाको हेतलकोप्टरबाट ढुवानी गररएको तथयो भने बाँकी ६४ न्जल्लाका मिपत्र नेपाली सेनाको 
सरुिा टोलीका साथ नीन्ज िेत्रका ढुवानी व्यवसायीले उपलव्ि गराएका कतटेनर ट्रकबाट 
ढुवानीको व्यवस्था तमलाईएको तथयो । 

२.२.८.२ मिदानपतछ मिपेर्टका सङ्कलन 

मिदान कायि समाप्त भएपतछ मिपेर्टका सङ्कलनका लातग सबै न्जल्लाले न्जल्लास्िरीय सहयोग 
िथा समतवय सतमति र न्जल्ला सरुिा सतमतिको बैठकको तनणियानसुार ढुवानी योजना िजुिमा 
गरी िदनरुूप मिपेर्टका सङ्कलन गरेका तथए । सबै न्जल्लाहरूलाई मिदानपतछ मिपेर्टका र 
कमिचारीहरू सरुन्िि रूपमा सदरमकुाम ल्याउने आवश्यक प्रबति तमलाउने तनदेशनका साथै 
ढुवानीका लातग आवश्यक बजेट समेि गहृ मतत्रालय माफि ि सम्बन्तिि प्रमखु न्जल्ला अतिकारी 
कहाँ पठाइएको तथयो । र्हमाली न्जल्लाका र्वकट स्थानमा रहेका मिदान केतद्रबाट र सरुिा 
चनुौिीका कारण स्थलमागिबाट मिपेर्टका ल्याउन सम्भव नभएका कतिपय पहाडी न्जल्लाका 
र्वतभतन्न स्थानबाट समेि नेपाली सेनाको हेतलकोप्टरबाट मिपेर्टका सङ्कलन गररएको तथयो । 

२.२.९ र्वर्वि 

२.२.९.१ औषिी हस्िातिरण 

मिदान कायिमा खर्टने कमिचारी, सरुिाकमी समेिको प्राथतमक उपचारका लातग र्वतभन्न १९ 
प्रकारका औषिी र सन्जिकल सामग्री सर्हिका २४ हजार  प्याकेट औषिी िथा सन्जिकल सामग्री 
खररद गररएको तथयो । उक्त पररमाणमध्ये स्थानीय िह तनवािचन र प्रतितनति सभा सदस्य िथा 
प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा प्रयोग भइ ३ हजार ३८७ प्याकेट औषिी मौज्दािमा रहेको 
तथयो । यी औषिी आयोगको भण्डारमा रान्खरहँदा औषिीको म्याद समाप्त भई बेकम्मा हनुजाने 
र यसबाट सरकारको स्रोि समेि खेरजाने भएकोले मौज्दािमध्ये तनकट भर्वष्यमा हनु सक्न ेउप 
तनवािचनको लातग ३८७ प्याकेट मौज्दािमा राखी  पूणि रूपमा सबिु अवस्थामा रहेका ३ हजार 
प्याकेट औषिी आयोग तमति २०७५/२/१८ को तनणिय िथा आतथिक कायितबति तनयमावली, 
२०६४ को तनयम ५० को उपतनयम (५) बमोन्जम सतमतिको तमति २०७५/३/१९ को 
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तसफाररस अनसुार नेपाल सरकार स्वास्थ्य िथा जनसङ्खख्या मतत्रालय अतिगििको न्जल्ला 
जनस्वास्थ्य कायािलय, काठमाडौं, टेकुलाई हस्िातिरण गररएको तथयो । 

२.२.९.२ सवारी सािन हस्िातिरण 

मलुकु सङ्ख घीयिा कायाितवयनको अवस्थामा रहेको, प्रदेश र स्थानीय िहमा नया ँकायािलय स्थापना 
भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई सवारी सािन खररदमा पने आतथिक दार्यत्व कम होस 
भन्न ेउदे्दश्यले आयोग वा अतिगिि रहेका सवारी सािनहरू मध्ये ४४ थान सवारी सािनहरू 
आतथिक कायितबति तनयमावली, २०६४ को तनयम ५० को उपतनयम (५) बमोन्जमको सतमतिको 
तमति २०७४/१२/९ को तसफाररस िथा आयोगको तमति २०७४/१२/९ को (सन्चवस्िरीय) 
तनणियानसुार प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को कायािलय लगायिका तनकायहरूलाई र तमति  
२०७४/१२/१४ को तनणियानसुार जनक न्शिा सामग्री केतद्र तलतमटेडलाई १ थान गरी जम्मा 
४५ थान सवारी सािन हस्िातिरण गररएको तथयो। 
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पररच्छेद ३ 

योजना, अनगुमन िथा समावशेीकरण 
 

तनवािचन आयोगले नेपालको संर्विान िथा सरकारको नीति िथा कायिक्रम अनसुार तनवािचनका 
सतदभिमा मिदािा नामावली ियार, कानूनी संरचनाको तनमािण, बजेट िजुिमा, तनवािचन कायि 
िातलका तनमािण, जनशन्क्त व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, तनवािचन न्शिा, िातलम, पयिवेिण 
व्यवस्थापन र अनगुमन लगायिका आफ्ना र्क्रयाकलापहरू सञ्चालन गदै आएको छ । स्थानीय 
िह तनवािचन, प्रदेश िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन, रार्िय सभा सदस्य तनवािचन, रािपति 
िथा उपरािपतिको तनवािचनका तसलतसलामा अनगुमन र पयिवेिणको व्यवस्था, समीिा, तनवािचनमा 
लैर्ङ्गक िथा समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरणलगायिका र्वतभन्न नीतिगि र व्यवस्थापकीय 
कायि गनि आयोगले र्वतभन्न र्क्रयाकलाप सञ्चालन गरेको छ ।यी तबषयहरूमा प्रतिवेदन वषिमा 
सम्पत न भएका मखु्य मखु्य र्क्रयाकलापहरू तनम्न रहेका छन ्:- 

३.१ तनवािचन अनगुमन 

स्थानीय िह, प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनलाई स्वच्छ, स्वितत्र, तनष्पि र 
भयरर्हि ढङ्गबाट सम्पन्न गनिका लातग यससम्बतिी काम कारबाहीको अनगुमन गने िथा आयोग, 
र्वतभन्न तनकाय र सरोकारवालाहरूबीच समतवय कायम गने समेि प्रयोजनको लातग तनवािचन 
आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी तनवािचन आयोगले स्थानीय 
िह तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, २०७३ िथा प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 
अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ तनमािण गरी कायाितवयन गरेको तथयो । 

तनवािचन आयोग तनयमावली, २०७३ को तनयम ५ मा अनगुमनका सम्बतिमा गरेको व्यवस्था 
अनसुार आयोगले केतद्रीय तनवािचन अनगुमन सतमति, उच्चस्िरीय तनवािचन अनगुमन टोली, 
अनगुमन एकाई, तनवािचन अनगुमन टोलीको गठन र पररचालन िथा न्जल्ला तनवािचन अनगुमन 
सतमति गठन गरेको तथयो । 

स्थानीय िह, प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४  को अनगुमन गनि आयोगले 
तनवािचन आयोग ऐन, तनयमावली २०७३ िथा स्थानीय िह तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, २०७३, 
प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, २०७३ र प्रतितनति सभा 
िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन आचारसंर्हिा अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ अनसुार एक सदस्यीय 
तनवािचन अनगुमन टोली गठन गरी पररचालन गरेको तथयो ।  
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३.१.१ स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ (िेस्रो चरण)  को अनगुमन  

स्थानीय िह तनवािचनको अनगुमन गनि िेस्रो चरणमा तनवािचन हनु ेगरी िोर्कएका प्रदेश नम्बर 
२ मा पने ८ वटा न्जल्लाहरूमा आयोगको र्वतभन्न तमतिको तनणियानसुार नेपाल सरकारका र्वन्शष्ट 
शे्रणीका २ जनालाई मखु्य अनगुमन टोली प्रमखु, राजपत्रार्ङ्कि प्रथम शे्रणीका १६ जनालाई 
अनगुमन टोली प्रमखु िथा रेतडयो नेपालका कायिकारी तनदेशक १ जनालाई अनगुमनकिािको  
रूपमा तनयकु्त गरी २०७४ असोज २ गिेको िेस्रो चरणको स्थानीय िहको तनवािचन अनगुमनको 
लातग कायि र्ववरणसर्हि पररचालन गररएको तथयो भने सकु्ष्म रूपमा अनगुमन गनिको लातग कायि 
र्ववरणसर्हि सकु्ष्म अनगुमनकिािहरू पररचालन गररएको तथयो । अनगुमन टोली प्रमखु िथा 
सकु्ष्म अनगुमनकिािको कायि र्ववरण अनसूुची १० मा समावेश गररएको छ ।  अनगुमन टोली 
प्रमखु र सकु्ष्म अनगुमनकिािहरूको र्ववरण क्रमश अनसूुची ११ र अनसूुची १२ मा समावेश 
गररएको छ । साथै आयोगबाट मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय, मिदानस्थलहरूको र्ववरण, 
सरुिा िथा मिदािा न्शिाको अवस्था लगायि तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतिी कायि हेने उदे्दश्यले 
आयोगका पदातिकारीहरूबाट प्रदेश नं २ को र्वतभन्न न्जल्लाहरूमा अनगुमन गररएको तथयो । 

मानव अतिकारको दृर्ष्टकोणबाट तनवािचन अनगुमन गनि तनवािचन आयोगको तमति 
२०७४।१।१४ को तनणियानसुार रार्िय मानव अतिकार आयोग नेपालका सन्चव िथा तनवािचन 
आयोगका सन्चव बीच समझदारी पत्रमा हस्िािर भएको तथयो । सोही समझदारी पत्र अनसुार 
रार्िय मानव अतिकार आयोगले स्थानीय िह तनवािचन र प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनमा मानव अतिकारको पिबाट तनवािचन अनगुमन गरी आयोगमा सो सम्बतिी कायिको 
प्रतिवेदन बझुाएको तथयो । रार्िय मर्हला आयोगको अनरुोि अनसुार स्थानीय िह तनवािचनमा 
लैन्ङ्ख गक पिको अनगुमन गनि तनवािचन आयोगको तमति २०७४।१।६ को तनणियानसुार रार्िय 
मर्हला आयोगलाई अनमुति प्रदान गररएको तथयो । सोही अनसुार रार्िय मर्हला आयोगले 
स्थानीय िह तनवािचनको अनगुमन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बझुाएको तथयो । त्यसैगरी स्थानीय 
िह तनवािचनमा वालवातलकाको प्रयोग भए नभएको सम्बतिमा अनगुमन गनि आयोगको 
तनणियानसुार केतद्रीय वाल कल्याण सतमतिलाई अनमुति प्रदान गररएकोमा आयोगको अनमुति 
अनसुार नै सतमतिले सो कायि सम्पन्न गरेको तथयो।   

३.१.२ प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को अनगुमन 

पर्हलो चरणमा तनवािचन भएका र्हमाली र उच्च पहाडी िेत्रका ३२ वटा न्जल्लाहरूमा आयोगको 
र्वतभन्न तमतिको तनणियानसुार नेपाल सरकारका र्वन्शष्ट शे्रणी र राजपत्रार्ङ्कि प्रथम शे्रणीका ३८ 
जना कमिचारीहरूलाई अनगुमन टोली प्रमखुको रूपमा तनयकु्त गरी २०७४ मन्ङ्खसर १० गिेको 
प्रथम चरणको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन अनगुमनको लातग कायि 
र्ववरणसर्हि पररचालन गररएको तथयो । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा तनवािचन भएका मध्य पहाडी 
िथा िराईका ४५ न्जल्लाहरूमा आयोगको र्वतभन्न तमतिको तनणियानसुार  नेपाल सरकारका 
राजपत्रार्ङ्कि प्रथम शे्रणीका ७९ जना कमिचारीहरूलाई अनगुमन टोली प्रमखुको रूपमा तनयकु्त 
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गरी २०७४ मन्ङ्खसर २१ गिेको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमनको 
लातग कायि र्ववरणसर्हि पररचालन गररएको तथयो ।अनगुमन टोलीका साथै दोस्रो चरणमा 
तनवािचन भएका न्जल्लाहरूमा सकु्ष्म अनगुमनकिािहरू समेि खटाइएको तथयो । अनगुमन टोली 
प्रमखु र सकु्ष्म अनगुमनकिािहरूको र्ववरण क्रमश अनसूुची १३ क, ख र अनसूुची १४ मा 
समावेश गररएको छ । अनगुमन टोली गठन गरी पररचालन गदाि प्रतितनति सभा िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ र  प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन आचारसंर्हिा अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ अनसुार गनुिपने अनगुमनका कायिहरू गनि 
अनगुमन टोली प्रमखुलाई न्जम्मेवारी ददइएको तथयो । उक्त अनगुमन टोली प्रमखुलाई तनजहरूको 
न्जम्मेवारी, अतिकार सम्पादन गनुिपने कायिहरूको र्वषयमा जानकारी ददनका लातग आिा ददनको 
अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो । 

स्थानीय िह तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका िजुिमा गनि आयोगको तमति २०७३।११।१७ को 
तनणियानसुार प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय स्थानीय 
िह तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका िजुिमा सतमति गठन भई सोही बमोन्जम कायि भएको तथयो । 
प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका िजुिमा गनि समेि सोही 
सतमतिलाई नै तनरतिरिा ददइएको तथयो ।यसैगरी प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनमा अनगुमन कायिलाई प्रभावकारी बनाउनको लातग आयोगको तमति २०७४।०६।०२ 
को तनणियानसुार प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय 
केतद्रीय तनवािचन अनगुमन सतमति गठन भई सोही बमोन्जम कायि सम्पादन गररएको तथयो । 

३.२ केतद्रीय अनगुमन 

प्रतिवेदन वषिमा आयोगको वार्षिक स्वीकृि कायिक्रम अनसुार आयोग अतिगििका िेत्रीय/न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयहरूले गनुिपने समग्र कायिसम्पादन प्रर्क्रया, तनवािचन व्यवस्थापन, कायािलय 
व्यवस्थापन, न्जतसी व्यवस्थापन, सरकारी सम्पन्िको अतभलेख, शे्रस्िा, कायािलय भवन तनमािण 
िथा घर जग्गाको अवस्था, आतथिक व्यवस्थापन, सञ्चातलि कायिक्रमहरूको अवस्था लगायिका 
र्वषयहरूलाई समेटी आयोगका सन्चव, सह सन्चव, २४ जना अतिकृि कमिचारी िथा १३ जना 
सहायकस्िरका कमिचारीहरूबाट अनगुमन गररएको तथयो। अनगुमन भएको न्जल्लाको सङ्खख्या 
५६ रहेकोमा केही अनगुमनकिािहरूले एक भतदा बढी न्जल्लाको समेि अनगुमन गरेको साथै 
कुनै न्जल्लाहरू दोहोररन गएकाले वास्िर्वक अनगुमन भएका न्जल्लाहरूको क्लष्टर सङ्खख्या ३२ 
वटा रहेको तथयो । 
 

३.३ जग्गा प्रान्प् ि र भवन तनमािण 

आयोगको संस्थागि सदुृढीकरण कायिक्रम अतिगिि सबै िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको 
लातग जग्गा प्रान्प् ि िथा भवन तनमािणको कायि क्रमशः भइरहेको छ। हालसम्म १५ वटा 
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िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको आफ्नै भवन रहेको, ४ वटा न्जल्लामा भवन तनमािणको 
कायि भइरहेको, ८ वटा न्जल्लाको लातग जग्गा प्रान्प् ि भएको िथा ९ वटा न्जल्लामा जग्गा 
प्रान्प् िको प्रर्क्रया चतलरहेको अवस्था रहेको छ। िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको जग्गा 
प्रान्प् ि िथा भवन तनमािणको र्ववरण देहायको िातलका अनसुार रहेको छ ： 

 
जग्गा प्रान्प् ि िथा भवन तनमािणको र्ववरण 

 
जग्गा प्राप् ि भएका न्जल्लाहरूको लातग क्रमशः बजेटको व्यवस्था गदै भवन तनमािण कायि अन्घ 
बढाउन ेर अतय न्जल्लाको लातग खारेजीमा परेका सरकारी तनकायहरुका खाली भवन प्राप्त गने  
नीति आयोगको रहेको छ।िीन िहको शासकीय स्वरूप तनमािण भइसके पतछ आयोग अतिगििका 
कायािलयहरूको लातग भवन प्रातप्त सम्बतिमा हाल तसतिलुी, बाग्लङु र नवुाकोटको लातग 
सम्बन्तिि तनकायसँग प्रकृया अगातड बढाईएको छ। प्रतिवेदन वषिमा न्जल्ला तनवािचन कायािलय 
भवन तनमािणिफि  रू ८ करोड ७७ लाख ७५ हजार बजेट स्वीकृि भएकोमा रू ९० लाख ३९ 
हजार ९ सय १४ बजेट खचि भएको तथयो। 

३.४ लैर्ङ्गक िथा समावेशीकरण 

आयोगको लैर्ङ्गक िथा समावेशीकरण नीति िथा रणनीतिमा उल्लेन्खि कायियोजना अनसुार भएका 
कायिहरू देहाय अनसुार रहेका छनः्  

• तमति २०७४ कातििक २६ र २८ गिे बर्हरा नागररक िथा दृर्ष्टतबहीन नागररकहरूसँग 
तनवािचन व्यवस्थापनमा सहभातगिा बढाउने सम्बतिमा २ ददनको अतिरर्क्रया र 
अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो । उक्त कायिक्रममा बर्हरा नागररकको 
समूहबाट ७७ जना िथा दृर्ष्टतबहीन नागररकको समूहबाट ७६ जनाको सहभातगिा रहेको 
तथयो । उक्त कायिक्रममा तनवािचन आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारीहरूको समेि 
उपन्स्थति रहेको तथयो । 

• आयोगको लैर्ङ्गक िथा समावेशी कायियोजनामा २०७४ सालमा सम्पन्न सबै िहको 

क्र  .सं.  र्ववरण िेत्रीय/ न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू 

१. 
भवन तनमािण भइसकेका िाप् लेजङु, झापा, मोरङ, ओखलढुङ्गा, उदयपरु, मकवानपरु, 

न्चिवन, िाददङ, िनहुँ, कास्की, पाल्पा, अछाम,  सखेुि,  
दैलेख र कैलाली 

२. भवन तनमािण भइरहेका सलािही, रामेछाप, म्याग्दी र पविि  

३. जग्गा प्राप् ि भएका रसवुा, सोलखुमु्ब,ु प्यठुान, िेह्रथमु, बददिया, खोटाङ, 
सनुसरी र तसतिपुाल्चोक  

४. जग्गा िथा भवन प्रान्प् िको 
प्रर्क्रयामा रहेका 

तसतिलुी, सङ्ख खवुासभा, नवुाकोट, दाङ, मनाङ, मसु्िाङ, 
िनषुा, बाग्लङु र तसरहा 
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तनवािचनमा मर्हला िथा समावेशी समूहको प्रतितनतित्वलाई तलएर अध्ययन गने कायिक्रम 
रहेकोले सो सम्बतिमा आयोगमा रहेको स्थानीय िह, प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचनका िथ्याङ्कलाई १० वटा क्लष्टर बनाएर उक्त समूहसँग सम्बन्तिि 
प्रश्नावली िजुिमा गरी केही व्यन्क्तहरूसँग अतिरवािाि तलएर एक अध्ययन प्रतिवेदन ियार 
गररएको छ ।  

३.५ तनवािचन पयिवेिण 

३.५.१ िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण ： 

• स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण नीति, २०७३ र सोको तनदेन्शका बमोन्जम ५० वटा 
रार्िय पयिवेिण संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय िह तनवािचनको पयिवेिण गनि अनमुति प्रदान 
गररएको तथयो।पयिवेिण अनमुति प्रदान गररएका संघ संस्थाहरूको नामावली अनसूुची 
१५ मा स लंग्न गररएको छ ।  

• िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा ३० वटा संस्थाले उक्त तनवािचनको पयिवेिण 
गरेका तथए । त्यसमध्ये १८ वटा संस्थाले प्रारन्म्भक प्रतिवेदन पेश गरेका छन ्।  

• िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा ११ वटा संस्थाका ३२ जना व्यन्क्तहरूलाई 
आयोगबाट र्वशेष रार्िय पयिवेिक पररचय पत्र उपलव्ि गराइएको तथयो। 

• िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा आयोगको Online Software System  मा प्रर्वष्ट 
गररएका पयिवेिकहरूको र्ववरण रूज ु गरी पररचयपत्र र्विरण गररएका रार्िय 
पयिवेिकहरूको सङ्खख्या २,१२४ जना रहेको तथयो ।रार्िय पयिवेिण संघ संस्थाहरूबाट 
खर्टने पयिवेिकको हकमा केतद्रीय िथा िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट पयिवेिक 
पररचय पत्र उपलव्ि गराउने समेि व्यवस्था तमलाइएको तथयो। 

• िेस्रो चरणको स्थानीय तनवािचनमा प्रदेश नं २ का ८ वटा न्जल्लाहरू मध्ये ४ वटा 
न्जल्लाका जनकपरु, बीरगञ्ज, तसमरा िथा वददिबासमा ३ देशका १४ जना कुटनीतिज्ञहरूले 
मिदानको ददनको अवलोकन गनुिभएको तथयो । उहाँहरूलाई पररचय पत्र र सवारी 
अनमुति पास आयोगबाट उपलव्ि गराइएको तथयो भने कुटनीतिज्ञहरूको सहजिाका लातग 
परराि मतत्रालयबाट सम्पकि  अतिकृिहरू समेि पररचालन गररएको तथयो ।  

• गि पाँच वषिदेन्ख नेपालमा कायिरि अतिरार्िय संघ/संस्थाहरू मध्ये आयोगको साझेदार 
संस्थाहरू  UNDP/ESP,  IFES Nepal बाट िेस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनको 
लातग १४ जना व्यन्क्तहरूले प्रदेश नं २ का ८ वटा न्जल्लाहरू मध्ये ४ वटा न्जल्लाका 
जनकपरु, बीरगञ्ज, तसमरा िथा वददिबासमा मिदानको ददन अवलोकन गनुिभएको तथयो ।  

• स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण नीति, तनदेन्शका िथा रार्िय पयिवेिकहरूको आचार 
संर्हिा िजुिमा गनि आयोगको तमति २०७३।११।१७ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त 
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श्री नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण नीति, 
तनदेन्शका िथा रार्ष्ट ̭य पयिवेिकहरूको आचार संर्हिा िजुिमा सतमति गठन भई सोही 
बमोन्जम कायि भएको तथयो । यसैगरी स्थानीय िह तनवािचनमा पयिवेिणसम्बतिी नीतिगि 
व्यवस्थाहरू, तनदेशन, समतवय, तनयतत्रण िथा अनगुमन मलु्याङ्ख कन गनि आयोगको तमति 
२०७३।११।१७ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा 
६ सदस्यीय स्थानीय िह तनवािचन पयिवेिण सतमति गठन भई सोही बमोन्जम कायि भएको 
तथयो । 

३.५.२ प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य पयिवेिण तनदेन्शका, २०७४  बमोन्जम ५३ वटा 
रार्िय पयिवेिण संघ/संस्थालाई आयोगबाट प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन, २०७४ का लातग पयिवेिण गने अनमुति प्रदान गररएको तथयो । अनमुति प्राप्त 
५३ वटा रार्िय पयिवेिण संघ/संस्था मध्ये ४७ वटा संस्थाले मात्र प्रतितनति सभा िथा 
प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिण गरेका तथए । पयिवेिण गने अनमुति प्राप्त गरेका 
रार्िय संघ/संस्थाहरूको नामावली अनसूुची १६ मा समावेश गररएको छ।   

• पयिवेिण गरेका ४७ वटा संस्थाहरू मध्ये १६ वटा संस्थाका ७२ जना र्वशेष पयिवेिक, 
लामो अवतिका पयिवेिक १,४३४ जना िथा छोटो अवतिका पयिवेिक ८,५२८ जना 
गरी जम्मा १०,०३४ जना रार्िय पयिवेिकहरूलाई पयिवेिण गनि पररचय पत्र र्विरण 
गररएको तथयो। 
 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा आयोगले ३ वटा अतिरािर्िय पयिवेिण 
संस्था बाट १८१ जना िथा व्यन्क्तगि रूपमा भारिीय १ जना गरी जम्मा १८२ जना 
अतिरािर्िय पयिवेिकहरूलाई पयिवेिण गनि पररचय पत्र उपलब्ि गराइएको तथयो 
।अतिरािर्िय पयिवेिण संस्थाहरूले उपलब्ि गराएको भाषा अनवुादकहरूको सूचीको 
आिारमा १०० जना भाषा अनवुादकहरूलाई पररचय पत्र उपलब्ि गराइएको तथयो । 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ का लातग पयिवेिण गनिको लातग 
आयोगबाट ४ वटा अतिरािर्िय संस्था र २ जना अतिरािर्िय व्यन्क्तहरूलाई सम्बतिन 
प्रदान गररएको तथयो । सम्बतिन प्रदान गरेका मध्ये ३ वटा अतिरािर्िय संस्था र १ 
जना व्यन्क्तले मात्र पयिवेिण गरेका तथए। पयिवेिण गरेका अतिरािर्िय संस्था र 
अतिरािर्िय व्यन्क्तहरूको नामावली अनसूुची १७ मा समावेश गररएको छ ।   

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण गनि प्रतितनति सभा िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्शका बमोन्जम आयोगबाट सम्बतिन प्राप्त 
अतिरािर्ष्̭टय पयिवेिण संस्था यरुोर्पयन यतुनयनले उक्त तनवािचनको पयिवेिण गरी आयोग 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           46 
 

समि प्रतिवेदन ददएको तथयो । यरुोर्पयन यतुनयन तनवािचन पयिवेिण तमसन (EU/EOM ) 
बाट पेश भएको तनवािचन पयिवेिण प्रतिवेदन तनवािचन आयोगसँग २४ अक्टोबर २०१७ 
मा भएको समझदारी पत्र (MOU) र सो समझदारी पत्रसाथ संलग्न Election 

Observation Code of Conduct का १२ वटा बुदँाहरू प्रतिकुल भएको र समझदारीपत्रको 
गम्भीर उल्लङ्ख घन गरी पयिवेिणको सीमा बार्हर गई प्रतिवेदन पेश गरेको हुँदा उक्त 
तनवािचन पयिवेिण प्रतिवेदन आयोगले अस्वीकार गरेको तथयो ।यस सम्बतिमा आयोगबाट 
जारी गररएको २०७४।१२।०८ गिेको प्रसे र्वज्ञतप्त अनसूुची १८ मा समावेश गररएको 
छ । 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन शान्तिपूविक सम्पत न भएकोमा संयकु्त राि 
संघका महासन्चवले बिाइ ज्ञापन गरेका तथए । संयकु्त राि संघिारा जारी र्वज्ञतप्तमा 
जनाइए अनसुार तनवािचन प्रर्क्रयाका आगामी चरणहरूमा समेि राजनीतिक दलहरूबाट 
यस्िै र्कतसमको भावना तलने कुरामा आशावादी रहेको कुरा व्यक्त भएको छ ।नेपालको 
संर्विानले पररकल्पना गरेबमोन्जम नेपालमा संघीयिा कायाितवयनका लातग यी तनवािचन 
ऐतिहातसक रहेको कुरा र्वज्ञतप्तमा उल्लेख गररएको छ । नेपालमा समावेशी िथा प्रतितनति 
मलुक शासन व्यवस्थालाई सदुृढ बनाउन सरकार, राजनीतिक दलहरू िथा नागररक 
समाजका नेितृ्वकिािलाई संयकु्त राि संघका महासन्चवले प्रोत्साहन गदै यस्िा कायिमा 
सहयोग गनि संयकु्त राि संघ ियार रहेको व्यहोरा समेि सो र्वज्ञतप्तमा रहेको छ । 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण गरेको The Carter Center ले 
तनवािचन पश् चाि जारी गरेको प्रारन्म्भक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनसुार र्वतभत न 
अवरोिहरूका वावजदु संर्विानमा उल्लेख भएको समय सीमा तभतै्र तनवािचन आयोग 
तनवािचन सम्पत न गनि सफल भएको छ ।नयाँ संर्विानको कायाितवयन गनि िथा राजनीतिक 
सङ्ख क्रमण अतत्य गनि प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनले सकारात्मक 
भतूमका खेल्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।तनवािचनका र्वतभत न गतिर्वतिमा 
आएका केही अवरोिहरूका वावजदु आयोगले छोटो समयमा शान्तिपूविक र व्यवन्स्थि 
िवरमा तनवािचन सम्पत न गराएको, राजनीतिक दल िथा उम्मेदवारले तनवािचन प्रचार 
प्रसार गनि पाएको, तनवािचनमा मिदािाको उल्लेखनीय सहभातगिा रहेको लगायिका 
कुराहरू सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गररएको छ । यसका साथै तनवािचनलाई अझ बढी 
व्यवन्स्थि रूपमा सञ्चालन गनिका लातग आयोगलाई केही सझुावहरू पतन सो प्रतिवेदनमा 
रहेका छन ्।     

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिण गनि रार्िय िथा अतिरािर्िय 
पयिवेिकहरूको र्ववरण प्रर्वर्ष्ट गनि, रूज ु गनि िथा पररचय पत्र ियार गनि तनवािचन 
पयिवेिण स्रोि केतद्रको स्थापना गररएको तथयो । सो केतद्रबाट ियार गररएको पररचय 
पत्र आवेदक संस्थाबाट पेश गररएको र्ववरणसँग पनुः रूज ुगरी पयिवेिण व्यवस्थापन 
एकाइबाट र्विरणको व्यवस्था तमलाइएको तथयो ।   
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• साकि  रािका तनवािचन ब्यबस्थापन तनकायका प्रमखु िथा पदातिकारीहरू एवं आयोगसँग 
समझदारी पत्रमा हस्िािर गने मलुकु िथा केही र्वन्शष्ट तनवािचन र्वज्ञहरूलाई तनवािचनको 
पयिवेिण गनि आयोगबाट आमतत्रण गररएको तथयो ।आयोगको तनमतत्रणा अनसुार ८ 
वटा मलुकका १८ जना तबन्शष्ट तबदेशी अतितथहरू दोस्रो चरणको प्रतितनति सभा िथा 
प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिण गनि आउन ु भएको तथयो । र्वदेशी 
अवलोकनकिािहरूको नामावली अनसूुची १९ मा समावेश गररएको छ ।आयोगले तबदेशी 
अतितथहरूलाई प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिण गराउन 
मिदान पूवि, मिदानको ददन िथा मिगणना कायिको समेि कायि िातलका तनमािण गरी 
अतितथहरूलाई दईु समूहमा र्वभाजन गरेर काठमाण्डौ उपत्यका िथा काभ्र े न्जल्लाका 
केही मिदान केतद्रहरूको अवलोकन गराइएको तथयो ।अतितथहरूका साथ सम्पकि  
अतिकृिको रूपमा आयोगका अतिकृिस्िरका १३ जना कमिचारीहरू पररचालन गररएको 
तथयो । 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा पयिवेिण गरी अन्तिम प्रतिवेदन ददन े
पयिवेिण संस्थाको सङ्खख्या जम्मा २४ रहेको छ। 

• प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्शका िथा आचार संर्हिा 
िजुिमा गनि आयोगको तमति २०७३।११।१७ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री 
नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको सतमतिलाई तनरतिरिा ददईएको तथयो। 
यसैगरी प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिणसम्बतिी नीतिगि 
व्यवस्थाहरू,  तनदेशन, समतवय, तनयतत्रण िथा अनगुमन मलु्याङ्ख कन गनि आयोगको 
तमति २०७४।०६।०१ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको 
संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय तनवािचन पयिवेिण सतमति गठन भई सोही बमोन्जम कायि 
भएको तथयो । 

३.५.३  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण 

• रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको लातग प्रदेश न ं २ मा सम्पूणि सदस्यहरू तनर्विरोि तनवािन्चि 
भएकोले सो बाहेक अतय ६ वटा प्रदेशमा ७ वटा रार्िय संस्थाहरूले प्रत्येक प्रदेशमा 
२/२ जनाका दरले ८४ जना िथा तनयोकको थप २ जना गरी जम्मा ८६ जना 
पयिवेिकहरू पररचालन गररएका तथए ।रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा पयिवेिण गने 
संस्था र पयिवेिकहरूको सङ्ख ख्यात्मक र्ववरण देहाय बमोन्जमको िातलकामा रहेको छः 

 
 

क्र सं संस्थाको नाम पयिवेिक सङ्ख ख्या कैर्फयि 
१ रार्िय तनवािचन पयिवेिण सतमति (तनयोक) १४  
२ अन ौपचाररक िेत्र सेवा केतद्र (इतसेक) १२  
३ डेमोके्रसी ररसोसि सेतटर १२  
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४ 
शान्ति, तयाय र लोकितत्रका लातग समावेशी मर्हला 
सञ् जाल (संकल्प) 

१२  

५ तनवािचन पयिवेिण सतमति नेपाल (इयोक)  १२  
६ आम तनवािचन पयिवेिण सतमति नेपाल (न्जयोक) १२  
७ हाम्रो तनवािचन नेपाल १२  

जम्मा ८६  
  

३.५.४  रािपति पदको तनवािचन पयिवेिण 

रािपति पदको तनवािचनमा आयोगका साझेदार संस्थालाई मिदानको ददन अवलोकन गनि 
आयोगबाट अनमुति िथा अवलोकन पररचय पत्र प्रदान गररएको तथयो । यसैगरी १ वटा रार्िय 
संस्थाले सो तनवािचनको पयिवेिण गरेको तथयो । पयिवेिण र अवलोकन गने संस्थाहरूको र्ववरण 
देहाय बमोन्जम िातलकामा रहेको छः 

क्र सं संस्थाको नाम पद पयिवेिकको नाम पयिवेिण िते्र 
१ अन ौपचाररक िेत्र सेवा 

केतद्र (इतसेक) 
अध्यि श्री सवुोिराज प्याकुरेल अतिरािर्िय 

सम्मेलन केतद्र, 
नयाँ बानेश् वर 

२ उपाध्यि श्री र्वमलराज उपाध्याय 
३ कायिक्रम अतिकृि श्री रमेशप्रसाद तितमल्सना 

 

क्र सं संस्थाको नाम पद अवलोकनकिािको नाम अवलोकन िते्र 
१ IFES Nepal Country Director Mr. Ian Smith अतिरािर्िय सम्मेलन 

केतद्र, नयाँ बानशे् वर २ Deputy Country 
Director 

Ms. Radhika Regmi 

 

३.६ तनवािचन समीिा 

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय िह, प्रतितनति सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, रार्िय सभा 
सदस्य, रािपति िथा उपरािपति पदको तनवािचनको समीिा गोष्ठी प्रदेश नं ३ बाहेकका ६ वटा 
प्रदेशमा २०७५ साल असार ६ र ७ गिे िथा प्रदेश नं ३ मा असार १३ र १४ गिे सञ्चालन 
गररएको तथयो । उक्त समीिामा आयोगका पदातिकारीहरू, सन्चव, सहसन्चव, अतिकृिस्िरका 
कमिचारी, ७७ वटै न्जल्लाका िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन अतिकारीहरू, प्रदेश सभामा प्रतितनतित्व 
गने राजनीतिक दलका प्रदेशसभाका सदस्यहरू, सबै चरणको तनवािचनमा मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको न्जम्मेवारी सम्हाल्न ु भएका माननीय न्जल्ला तयायािीशहरू, पयिवेिण संस्थाका 
प्रतितनतिहरू, सञ्चारकमीहरू, प्रमखु न्जल्ला अतिकारी, न्जल्लान्स्थि सरुिा तनकायका प्रमखुहरू, 
कायिक्रम सञ्चालन भएको स्थानका स्थानीय िहका प्रमखु िथा उपप्रमखुहरू लगायिको सहभातगिा 
भएको तथयो । उक्त समीिा गोष्ठीमा सबै िहका तनवािचनहरूलाई स्वच्छ र स्वितत्र ढङ्गले सम्पन्न 
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गनि तनवािचन आयोग, मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा सरोकारवालाहरूले परु् याएको सहयोग लगायि 
समग्र पि िथा कायिक्रमहरूको समीिा गरन्ीएको तथयो । यस समीिाका सहभागीहरू, 
आयोगबाट गररएका प्रस्ििुीकरणका र्वषयहरू, सहभागीहरूलाई सोतिने प्रश्नावलीको र्ववरण िथा 
कायि सञ्चालनका कायािर्वति लगायिका र्वषयहरू र्वगिको तनवािचन समीिा भतदा फरक रहेको 
तथयो । १८ वटा र्वषयमा ियार गररएको प्रश्नावली सहभागीलाई र्विरण गरेर उिर सङ्कलन 
गरी सोको आिारमा समीिा/मूल्याङ्ख कन समेि गररएको तथयो। समीिा कायिक्रम सम्पन्न भए 
पश्चाि साि वटै क्लष्टरका सहभागीहरूको कायि अनभुव िथा िारणालाई समेटेर एकीकृि तनवािचन 
समीिा प्रतिवेदन पसु्िक ियार गररएको छ । 
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 पररच्छेद ४ 

मिदािा नामावली र मिदािा पररचयपत्र 
 
 

आयोगको दोस्रो पञ्चवषीय रणनीतिक योजना, २०७१÷२०७२–०७५÷०७६ मा सबै योग्य 
मिदािाको नाम दिाि तनरतिर रूपमा हनु ेकुरा सतुनन्श्चि गने र्वषय पतन एक प्रमखु रणनीतिको 
रूपमा रहेको छ । रणनीतिक योजनामा नागररकको पहुँच योग्य हनुेगरी मिदािा दिाि (तनरतिर, 

घमु्िी न्शर्वर, र्वशेष) कायिक्रम सञ्चालन गने,  मिदािा नामावली अद्यावतिक गने, मिदािा 
नामावलीसम्बतिी र्ववरण एकीकरण गने, दोहोरो (Duplication) हटाउने र छुट्टाई (Segregation 

गरी) सम्बन्तिि न्जल्लामा पठाउने, मिदािा पररचय पत्र र्विरण गने, मिदािा दिािको कायि 
अनलाईन माफि ि गने सम्बतिमा आवश्यक अध्ययन गने (र्वदेशमा रहेका समेि), मिदािा दिाि 
सम्बतिी तनदेन्शका ियार गने, मिदािा दिाि (तनरतिर, घमु्िी न्शर्वर, र्वशेष, अस्थायी मिदािा 
नामावली) कायिक्रम सञ्चालन गनि एकीकृि मापदण्ड ियार गने, तनवािचनसम्बतिी मोवाइल 
एन्प्लकेशन (Mobile Apps) को र्वकास गने जस्िा र्क्रयाकलापहरू समावेश भएका छन ्। 
यस अनरुूप मिदािा नामावली  सङ्कलन िथा अद्यावतिक गने कायिर्वति ियार गरी 
मिदािासम्बतिी र्ववरण  सङ्कलनको कायि िेत्रीय÷न्जल्ला तनवािचन कायािलय, न्जल्ला प्रशासन 
कायािलय र िोर्कएका इलाका प्रशासन कायािलयहरू र एर्ककृि घनु्म्ि न्शर्वर तनयतमि रूपमा 
सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतिवेदन वषिमा मिदािा नामावली सम्बतिमा भएका मखु्य मखु्य 
कायिहरू देहाय अनसुार रहेका छन ्। 
 

४.१ संवैिातनक िथा कानूनी  व्यवस्था 
नेपालको संर्विान, २०७२ को भाग २४ को िारा २४६ मा रािपति, उपरािपति, सङ्ख घीय 
संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय िहका सदस्यको तनवािचन िथा जनमि सङ्ख ग्रह 
समेिको लातग मिदािा नामावली ियार गने न्जम्मेवारी तनवािचन आयोगलाई िोर्कएको छ । 
त्यस्िै तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ११(ख) बमोन्जम मिदािाको पर्हचानको लातग 
आवश्यक व्यवस्था तमलाउने काम तनवािचन आयोगले गनुि पने व्यवस्था छ । मिदािा नामावली 
ऐन, २०७३ ले संर्विान िथा सङ्ख घीय कानून बमोन्जम हनुे तनवािचनको लातग मिदािा नामावली 
सङ्कलन िथा अद्यावतिक गने र्वति र प्रर्क्रयाको व्यवस्था गरेको छ ।  संर्विान एवं कानून 
बमोन्जम हनुे उन्ल्लन्खि तनवािचनहरूको लातग आवश्यक पने मिदािा नामावली तनवािचन आयोगले 
ियार गदिछ । 

काननुी व्यवस्थालाई कायाितवयन गनि आयोगले ियार गरेको प्रथम रणनीतिक योजना 
२०६५/६६-२०७०/७१ िथा दोस्रो रणनीतिक योजना २०७१/७२-२०७५/७६ ले पतन शदु्ध 
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र प्रर्वतिमैत्री मिदािा नामावली ियार गनि प्राथतमकिा ददएको छ । दोस्रो रणनीतिक योजना 
२०७१/७२-२०७५/७६ को स्िम्भ ३ मा मिदािा दिाि र तनवािचन प्रर्वति अतिरगि सबै योग्य 
मिदािाको नाम दिाि तनरतिर रूपमा हनुे कुरा सतुनन्श्चि गने ७ वटा लक्ष्यहरू िोर्कएको छ । 

४.२ कायिगि व्यवस्था 

आयोगलाई िोर्कएको न्जम्मेवारीलाई चसु्ि र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गनि आयोगको 
सन्चवालय अतिगिि र्वतभन्न महाशाखा, शाखा एवं न्जल्लाहरूमा िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूको संगठनात्मक संरचना स्थापना गररएका छन ्। सोर्ह संरचना अनसुार तनवािचन 
सञ्चालन िथा व्यवस्थापन महाशाखा अतिगिि रहेको मिदािा नामावली शाखाबाट  आयोगलाई 
संर्विानिः िोर्कएको मिदािा नामावली ियार गने कायि सम्पादन हुँदै आएको छ । उक्त 
शाखाबाट आयोगले स्वीकृि गरेको मिदािा नामावली सम्बतिी नीति, तनयम, कायिर्वति, कायिक्रम, 
बजेट िजुिमा र सो को कायाितवयन िथा स्थानीय स्िरमा समतवयात्मक कायिको न्जम्मेवारी समेि 
बहन हुँदै आएको छ । 

आयोगको मिदािा नामावली सम्बतिी कायि तनवािचनका ३ वटै चक्रहरूमा र तनरतिर रूपमा 
हनुे गदिछ । तनवािचन हनु ुपर्हले मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अद्यावतिक गनुि पदिछ । 
तनवािचनको अवतिमा अन्तिम मिदािा नामावली प्रकाशन एवं छपाई गरी मिदान केतद्रसम्म 
परु् याउने र मिदानमा सोको प्रयोग गनेसम्मका कायिहरू पदिछन।्  तनवािचन समाप्त भए पश्चाि ्
मिदािा नामावली सम्बतिी समस्याको पर्हचान र समािानका उपायहरू सर्हि  नीतििजुिमा एवं 
पररमाजिन गने, नयाँ िथा छुट मिदािाहरूको नाम दिाि र त्रटुी सच्याउने, ठेगाना साने र हटाउन े
कामहरू पदिछन ्। 

यी बहृि कामहरू सम्पादन गने क्रममा आयोगबाट मिदािा नामावलीलाई शदु्ध बनाउन प्रर्वतिमा 
आिाररि फोटोसर्हिको मिदािा नामावली दिाि कायि र्व.सं. २०६७ देन्ख शरुू गररएको हो । 
मिदािा नामावलीलाई वस्िगुि र वैि बनाउन नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र सर्हि मिदािा 
स्वयं दिािस्थलमा उपन्स्थि भई तनजको औठँाछाप तलन ेर फोटो न्खच्ने व्यवस्था छ । 

यसरी र्वतभन्न समयमा र्वतभन्न कायिक्रमबाट सङ्ख कतलि मिदािा नामावलीलाई आयोगले िोकेको 
समयमा अद्यावतिक (दाबी तबरोि) गने समेिको कानूनी प्रर्क्रया परुा गरी र्वतभन्न तनवािचनहरूका 
लातग अन्तिम मिदािा नामावली ियार गरी प्रयोग गने गररएको छ । 
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४.३ मिदािा नामावली सम्बतिी कायिहरू 

४.३.१ स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ िेस्रो चरणमा सम्पादन भएका कायिहरू 

४.३.१.१ मिदािा नामावली पनु: छपाई िथा बाईन्ण्डङ 

स्थानीय िह तनवािचनको लातग आयोगले तमति २०७३ फागनु ९ गिेलाई Cut off Date 

िोर्कसकेपतछ सोही तमतिसम्ममा १८ वषि पूरा भएका मिदािाहरूको अन्तिम मिदािा नामावली 
छपाइ गरी पठाइएको तथयो । नेपाल सरकारबाट शरुूमा एकै चरणमा तनवािचन सम्पन्न गने गरी 
घोषणा गरेिा पतन स्थानीय िहको तनवािचन चरणगि रूपमा गनेगरी िेस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 
२ को लातग २०७४ असोज २ गिे तनवािचन तमति िोर्कयो । यसैगरी २६,६४,९५० जना 
मिदािा रहेको प्रदेश नं. २ को ८ न्जल्लाका १२७ स्थानीय िहहरूलाई नेपाल सरकारबाट पनु 
स्थानीय िहको सङ्खख्या बरृ्द्ध गरी १३६ परु् याइएको तथयो । यसो गदाि १२७ स्थानीय िह हुँदा 
ियार गररएको अन्तिम मिदािा नामावलीलाई पनु १३६ स्थानीय िहका वडाहरूको आिारमा 
ियार गनुिपरेको तथयो । यसको साथै साउन भदौ मर्हनामा िराईमा भएको भारी वषािबाट डुबानमा 
परी िेस्रो चरणमा तनवािचन हनुे ८ न्जल्लामा पठाईएको मिदािा नामावली पानीले तभजेर काम 
नलाग्ने भएकोले पनु: प्रदेश २ का सबै स्थानीय िहको मिदािा नामावली ६ प्रति र्प्रन्तटङ िथा 
बाईन्ण्डङ गरी पठाइएको तथयो । 

४.३.१.२. मिदािा पररचयपत्र छपाई 

नेपाल सकारको तनणिय बमोन्जम प्रदेश नं. २ को स्थानीय िहको सङ्खख्या र संरचनामा भएको 
पररवििनबाट मिदािा पररचयपत्र पनु: छपाइ गनुिपरेको तथयो । यसरी छपाई भई आयोगमा प्राप्त 
भएको पररचयपत्रलाई सम्बन्तिि मिदािाको हािसम्म परु् याउन मिदान हनु ुभतदा ३ ददन अगातड 
सम्बन्तिि मिदानकेतद्रबाटै र्विरण गने गरी सोको मापदण्ड र बजेटको मागिदशिन आयोगबाट 
स्वीकृि गराई सोही मापदण्डको आिारमा र्विरण गररएकोले कररब ८० प्रतिशि मिदािाहरूले 
मिदािा पररचयपत्र प्राप्त गरेको र्ववरण अतभलेखबाट देन्खएको छ । 

४.३.१.३   मिदािा नामावली सम्बतिी अतय कायिहरू 

४.३.१.३.१ गनुासो व्यवस्थापन  

स्थानीय िह तनवािचनको लातग प्रकान्शि अन्तिम मिदािा नामावलीमा नाम भए-नभएको, 
नामावलीमा नाम समावेश नभएको भए सोको कारण लगायिका र्वषयमा सम्बन्तिि मिदािा एवं 
सरोकारवालाहरूको न्जज्ञासा सम् बोिन गररएको तथयो । 
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४.३.१.३.२ मिदािा पररचयपत्रको भरपाई छपाई  

स्थानीय िहको तनवािचनमा र्विरण गररने मिदािा पररचयपत्र सम्बन्तिि मिदािालाई बझुाउँन 
आवश्यक पने भरपाई समेि छपाई िथा रूज ुगरी सम्बन्तिि न्जल्लामा पठाइएको तथयो । 

४.३.२   प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको क्रममा सम्पादन भएका कायिहरू 

४.३.२.१ मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अद्यावतिक (तबशषे) कायिक्रम: 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन ियारीको क्रममा वातलग मिातिकारको 
लातग योग्यिा पगेुका सबैलाई मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गने अवसर उपलब्ि गराउने 
उद्धेश्यले २०७४ श्रावण १ गिेदेन्ख ७५ वटै िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूमा मिदािा 
दिाि िथा सङ्कलन कायिक्रम संचालन गररयो । पतछ आयोगबाट यस कायिक्रमलाई सबै स्थानीय 
िहहरूमा समेि र्वस्िार गने नीतिगि तनणिय भएपतछ  तमति २०७४ श्रावण १६ गिेदेन्ख भाद्र 
३ गिेसम्म न्जल्ला सदरमकुाम बाहेकका ६६९ वटा स्थानीय िहहरूमा समेि मिदािा नामावली 
दिाि िथा सङ्कलन कायिक्रम सञ्चालन गररयो । सदरमकुाम रहेका स्थानीय िहहरूमा भन े
सम्बन्तिि तनवािचन कायािलयहरूबाटै सो काम सञ्चालन गररएको तथयो। यस कायिक्रममा बाह्य 
न्जल्ला दिाि (ODR)  को सरु्विा ददई मिदािालाई नाम दिाि गने अवसर उपलब्ि गराईएको 
तथयो।यस र्वशेष मिदािा संकलन िथा अद्यावतिक  कायिक्रममा जम्मा १५,०४,२१४ जनाले 
मिदािा नामावलीमा नाम दिाि गराएका तथए।  

४.३.२.२ मिदािा नामावली अद्यावतिक (दाबी तबरोि कायिक्रम) 

नेपाल सरकारबाट प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ मन्ङ्खसर १० 
गिे एकै चरणमा सम्पन्न गनेगरी २०७४ भाद्र ५ गिे तमति घोषणा भयो । िि ्पश्चाि आयोगबाट 
२०७४ भाद्र ३ गिेसम्ममा मिदािा नामावलीमा नाम दिाि भई २०७४ भाद्र ५ गिे सम्ममा 
१८ वषि उमेर पूरा भएका मिदािा रहने गरी Cut Off Date  तनिािरण गररएकोले सोही बमोन्जम 
कायम हनु आएको नामावली उपर तमति २०७४ भाद्र १३ देन्ख भाद्र १७ गिेसम्म दाबी तबरोि 
लगायिको कानूनी प्रर्क्रया पूरा गनि अद्यावतिक कायिक्रम सञ्चालन गरी मिदािा नामावलीलाई 
अन्तिम रूप प्रदान गररएको तथयो । जस अतिगिि मिदािा नामावलीमा भएको त्रटुी सच्याउन, 
बसाईसराई वा र्ववाहको कारण नामावली सानि, मतृ्य ुभएकाहरूको नाम हटाउने समेि कानून 
बमोन्जम अद्यावतिक कायिक्रम संचालन  गररएको  तथयो । 
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४.३.२.३ मिदािा नामावली छपाई िथा बाईन्ण्डङ 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको लातग आयोगले तमति २०७४ भाद्र ५ 
गिेलाई Cut off Date िोर्कसकेपतछ सो तमतिसम्म १८ वषि पूरा भएका मिदािाहरूको नामावली 
छुट्याउने कायि भएको तथयो ।नयाँ स्थानीय िहगि संरचना र मिदानस्थल बमोन्जम 
नामावलीलाई प्लर्टङ गरी ियार गररएको नामावलीलाई आयोगले तमति २०७४ असोज १७ गिे 
अन्तिम मिदािा नामावलीको रूपमा स्वीकृि गरेको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचनको लातग ७६,५१,१४३ जना मर्हला, ७७,७६,६२८ जना परुूष र १६७ 
जना िेस्रो तलंगी गरी जम्मा १,५४,२७,९३८ जना मिदािाहरूको नाम अन्तिम मिदािा 
नामावलीमा समावेश गरी प्रकाशन गररएको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचन प्रयोजनाथि तमति २०७४/६/२० देन्ख २०७४/७/१४ सम्म सबै न्जल्लाहरूको 
मिदािा नामावली ६ प्रतिका दरले छपाई िथा बाईन्ण्डङ गरी सम्बन्तिि न्जल्लाहरूमा पठाईएको 
तथयो। 

४.३.२.४ मिदािा पररचयपत्र छपाई एवं र्विरण 

स्थानीय िहको तनवािचनमा मिदािा नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ ले गरेको व्यवस्था 
अनसुार आयोगले १,४०,५४,४८२ मिदािाहरूको लातग फोटोसर्हिको पररचयपत्र छपाई गरी 
र्विरण गने व्यवस्था गररएको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको 
तनवािचनको लातग २०७४ भाद्र  ३ गिेसम्म थप भएका नयाँ मिदािाहरू िथा र्ववरण सच्याउन, 

ठेगाना सानि तनवेदन ददई दाबी र्वरोिको कायिक्रम पतछ अद्यावतिक गररएका समेि जम्मा 
२१,७०,९७० जना मिदािाको मात्र मिदािा पररचयपत्र छपाई गररएको तथयो । 

यसरी थप छपाई भएका र स्थानीय िहको तनवािचनमा र्विरण गनि बाँकी रहेको मिदािा 
पररचयपत्रलाई सम्बन्तिि मिदािाको हािसम्म परु् याउन मिदान हनु भतदा ३ ददन अगातड 
सम्बन्तिि मिदानकेतद्रबाटै र्विरण गने गरी सोको मागिदशिन आयोगबाट स्वीकृि गराई र्विरणको 
व्यवस्था गररएको तथयो। 

आयोगको तमति 2074/6/4 को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री इला शमािको संयोजकत्वमा 
8 सदस्यीय मिदािा पररचयपत्र ियारी िथा व्यवस्थापन सतमति गठन भएको तथयो । उक्त 
सतमतिले मिदािा पररचयपत्रको ियारी, र्विरणसम्बतिी कायिर्वति र मापदण्ड बनाई सम्बन्तिि 
मिदािाले मिदानकेतद्रबाटै पररचयपत्र प्राप्त गनिसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको तथयो । 
साथै, आयोगबाट अन्तिम मिदािा नामावली स्वीकृि भएपतछ देशभरको मिदािा नामावलीको 
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छपाई, रूज,ु प्यार्कङ िथा बाइन्ण्डङ सम्बतिी योजना िजुिमा िथा सोको कायाितवयन गरी 
आयोगले िोकेको समयसीमा तभत्र सम्बन्तिि न्जल्लामा पठाउने व्यवस्था समेि तमलाइएको 
तथयो। 

४.३.२.५   मिदािा नामावली सम्बतिी अतय कायिहरू 

४.३.२.५.१ गनुासो व्यवस्थापन  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनको समयमा सो तनवािचनका लातग 
प्रकान्शि अन्तिम मिदािा नामावलीमा नाम भए नभएको, नाम समावेश नभएको भए सोको कारण 
लगायिका र्वषयमा सम्बन्तिि सरोकारवालाहरूको न्जज्ञासा ित्काल सम्बोिन गने व्यवस्था 
गररएको तथयो । 

४.३.२.५.२ मिदािा पररचयपत्रको भरपाई छपाई  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनमा र्विरण गररने मिदािा पररचयपत्र 
सम्बन्तिि मिदािालाई बझुाउन आवश्यक पने भरपाई समेि छपाई िथा रूज ुगरी सम्बन्तिि 
न्जल्ला हुँदै मिदान केतद्र सम्म पठाउने कायि गररएको तथयो । 

४.३.२.५.३ अस्थायी मिदािा नामावली 

आयोगको तमति 2074/6/3 को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री इला शमािको संयोजकत्वमा 
9 सदस्यीय अस्थायी मिदािा नामावली ियारी तनदेशन िथा समतवय सतमति गठन भएको 
तथयो। उक्त सतमतिले समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  मिदान गने प्रयोजनका लातग अस्थायी 
मिदािा नामावली सम्बतिी तनयमावली संशोिनको लातग आवश्यक मस्यौदा ियार गने काम 
गरेको तथयो । िर प्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनको मिदान दइु चरणमा 
भएको िथा दवैु थरी तनवािचनको मिपत्र एउटै भएको जस्िा र्वर्वि कारणले अस्थायी मिदािालाई 
मिातिकार प्रदान गनि व्यवस्थापकीय कदठनिा देखी कायाितवयन हनु सकेन ।   

४.३.३   रार्िय सभा सदस्यको तनवािचनको लातग फोटोसर्हिको मिदािा नामावली 
२०७४ माघ २४ गिे सम्पत न भएको रार्ियसभा सदस्यको तनवािचनको लातग २०५६ जना 
तनवािचक मण्डलको फोटोसर्हिको मिदािा नामावली प्रदेशगि रूपमा ियार गररएको तथयो । 
यो तनवािचनको लातग प्रदेशगि रूपमा देहाय बमोन्जम प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपातलकाका अध्यि 
र उपाध्यि िथा नगरपातलकाका प्रमखु र उपप्रमखु रहने तनवािचक मण्डलको नाम मिदािा 
नामावलीमा समावेश गरी प्रकाशन गररएको तथयो । 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           56 
 

 

प्रदेश नं. गा.पा. र न. पा.का 
तनवािचक मण्डलको 
सङ्खख्या 

प्रदेश सभाको तनवािचक 
मण्डलको सङ्खख्या 

जम्मा तनवािचक 
मण्डलको सङ्खख्या 

१ २७४ ९३ ३६७ 

२ २७२ १०७ ३७९ 

३ २३८ ११० ३४८ 

४ १७० ६० २३० 

५ २१८ ८७ ३०५ 

६ १५८ ४० १९८ 

७ १७६ ५३ २२९ 

जम्मा १५०६ ५५० २०५६ 

 

४.३.४   रािपति र उपरािपति तनवािचनको लातग फोटोसर्हिको मिदािा नामावली ियार 

२०७४ फागनु २९ गिे र २०७४ चैत्र ९ गिे भएको रािपति िथा उपरािपति  तनवािचनको 
लातग मिदािा नामावली ियार गनि रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी तनयमावली, 
२०७४ को तनयम ५ (पाँच) बमोन्जम सङ्ख घीय संसद सन्चवालय र सािवटै प्रदेशन्स्थि प्रदेश 
सभा सन्चवालयबाट सदस्यहरूको नामावली माग गररएको तथयो । सङ्ख घीय संसद सन्चवालयबाट 
प्रतितनति सभाका २७५ जना र रार्िय सभामा र्वतभन्न प्रदेशबाट तनवािन्चि ५६ जना गरी ३३१ 
सदस्यको नामावली प्राप्त भएको तथयो । प्रदेश सभा सदस्यिफि  सािवटै प्रदेशका प्रदेश सभामा 
तनवािन्चि कुल ५५० सदस्यमध्ये प्रदेश नं. ४ को मनाङ न्जल्लाबाट तनवािन्चि सदस्य राजीव 
गरुूङ बाहेक ५४९ जना सदस्यको नामावली प्राप्त भएको तथयो । प्राप्त नामावली र आयोगमा 
रहेको मिदािाको डाटावेसको आिारमा मिदािाको नाम थर, मिदािा नम्बर, स्थायी ठेगाना, 
तनवािन्चि भएको पद, र्पिा/पति/आमाको नाम, ना.प्र.प. नम्बर आदद र्ववरण र मिदािाको फोटो 
सर्हिको नामावली ियार गरी तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा पठाइएको तथयो । उक्त नामावली 
तनवािचन आयोगको वेव साइटमा समेि प्रकाशन गररएको तथयो ।  

४.३.५  मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावतिक सम्बतिी कायिक्रम 

सबै िह तनवािचन सम्पन्न भए पश्चाि आयोगले २०७५ बैशाख १ गिेदेन्ख २०७५ असार 
मसातिसम्म ७७ वटै तनवािचन कायािलयहरूमा मिदािा दिाि िथा अद्यावतिक (सच्याउन,े साने र 
हटाउन)े गनि तनवेदन तलने कायिक्रमलाई तनरतिर रूपमा संचालन गररएको तथयो । सो  बमोन्जम 
२०७५ वैशाख, जेष्ठ र असार मर्हनामा सञ्चातलि सो कायिक्रमबाट ७,११८ जना मर्हला र 
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१०,९२० जना परुूष गरी जम्मा १८,०३८ जना मिदािाहरूको नाम दिाि गररएको छ । 
त्यसैगरी सो अवतिमा ६७६ वटा ठाउँसारी, १००७ वटा सच्याउने र ७१ वटा हटाउने गरी 
जम्मा १७५४ वटा तनवेदन तलई अद्यावतिकको कारबाही गररएको तथयो । २०७५ वैशाखदेन्ख 
असार मसातिसम्म मिदािा नामावलीमा दिाि गररएको न्जल्लागि सङ्ख ख्यात्मक र्ववरण अनसूुची 
२० मा समावेश गररएको छ । 
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पररच्छेद ५ 

तनवािचन न्शिा, सूचना िथा िातलम 
 

तनवािचन आयोगले आफूलाई प्राप्त संवैिातनक दार्यत्व अनरुूप प्रतिवेदन वषिमा स्थानीय िह 
तनवािचन, प्रदेश सभा सदस्य, संघीय सींसदका सदस्य र रािपति िथा उपरािपति पदको तनवािचन 
सफलिापूविक सम्पन्न गरेको छ । तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लातग आयोगदेन्ख मिदान 
केतद्रसम्म र्वतभन्न र्कतसम र िहका जनशन्क्त पररचातलि भएका तथए। तनवािचनको तनष्पििा, 
र्वश्वसनीयिा िथा दििा त्यसको व्यवस्थापनमा संलग्न जनशन्क्तको दििा, िमिा र िटस्थिामा 
तनभिर रहतछ । तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका प्रर्क्रयागि पिहरूको जानकारी गराई 
त्यसको सफल कायाितवयनका लातग दि र सिम बनाउन ेउदे्दश्यका साथ आयोगले केतद्रदेन्ख 
मिदान केतद्रसम्म पररचालन भएका र्वतभन्न िह र शे्रणीका सरकारी कमिचारी, सरुिा अतिकारी 
एवं तनवािचन न्शिा कायिकिाि र मिदािा न्शिा स्वयंसेवक िथा तनवािचनका सरोकारवालाहरूका 
लातग र्वतभन्नस्िरमा र्वतभन्न र्कतसमका िातलम कायिक्रमहरू सञ्चालन गरेको तथयो । आयोगबाट 
स्वीकृि तनवािचन िातलम कायिक्रम अनसुार तनवािचनमा संलग्न हनु े जनशन्क्त िथा 
सरोकारवालाहरू समेि गरी २ लाख पचास हजार भतदा बढी सङ्खख्यालाई िहगि रूपमा 
र्वषयगि.प्रन्शिण/िातलम/गोष्ठी/अतिरर्क्रया/कायिशाला आददको माध्यमबाट िमिा र्वकास 
गने कायि भएको तथयो । ऐतिहातसक सफलिाका साथ स्वच्छ, तनष्पि एवं र्वश्वसनीय रूपमा 
सम्पूणि तनवािचन सम्पन्न हनु ुिातलम कायिक्रमको सबैभतदा महत्वपूणि उपलन्ब्ि रहेको छ । 
प्रतिवेदन वषिमा तनवािचन/मिदािा न्शिा िथा िातलम सम्बतिमा भएका कायिहरू देहाय अनसुार 
रहेका छनः् 

५.१ िातलम 
५.१.१  नीतिगि  व्यवस्था 
तनवािचन आयोगमा िातलम िथा िमिा र्वकाससम्बतिी कायिक्रमलाई व्यवन्स्थि गनि यससम्बतिी 
नीतिको आवश्यकिा अनरुूप र्वतभन्न तनवािचनसम्बतिी िातलम नीतिलाई स्वीकृि गरी 
कायाितवयनमा ल्याइएको तथयो । आयोगको िातलम नीतिमा िातलमका माध्यमबाट स्वितत्र, 
तनष्पि र र्वश्वसनीय तनवािचन व्यवस्थापनमा टेवा परु् याउन ेतनवािचन आयोग र अतिगिि कायिरि 
जनशन्क्तको तनवािचनसम्बतिी ज्ञान, सीप र िमिा अतभबरृ्द्ध गने िथा तनवािचनका मखु्य 
सरोकारवालासँग सम्बद्ध जनशन्क्तको तनवािचनसम्बतिी िमिा र्वकास गने उदे्दश्यहरू रहेका 
तथए।   
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५.१.२  कानूनी व्यवस्था 

तनवािचनको अवतिमा सञ्चालन हनु ेिातलमसम्बतिी कायिक्रमहरूलाई मागिदशिन िथा व्यवन्स्थि 
गनि आयोगबाट िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनदेन्शका स्वीकृि भई कायाितवयन भएको 
तथयो । उक्त तनदेन्शकाले िातलम कायिक्रमहरू, सञ्चालन गने संरचना, प्रन्शिक छनौटका 
आिारहरूलाई व्यवन्स्थि र तनदेन्शि गरेको तथयो ।  

५.१.३  संस्थागि व्यवस्था 

आयोगमा िातलमसम्बतिी कायिक्रम सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग तनवािचन न्शिा, िातलम 
िथा वैदेन्शक सम्बति महाशाखा अतिगिि तनवािचन न्शिा, सूचना िथा िातलम  शाखा रहेको 
छ। उक्त शाखाबाट िातलम कायिक्रमहरूको योजना िजुिमा, ियारी, समतवय, सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन हनु े गदिछ । न्जल्ला िथा स्थानीयस्िरमा सञ्चालन हनु े िातलम कायिक्रमहरू 
िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूबाट सञ्चालन िथा व्यवस्थापन हनुे गदिछ । र्वतभन्न 
तनवािचनसम्बतिी िातलम कायिक्रमहरूलाई तनदेन्शि गनि िथा त्यसको सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
कायिलाई सहज िलु्याउन िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनदेन्शकामा िातलम व्यवस्थापन िथा 
सञ्चालन संरचनाको व्यवस्था गररएको तथयो । जस अनसुार आयोगको २०७४।५।२८ को 
तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री इला शमािको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय तनवािचन िातलम सतमति 
र सो सतमतिको कायिमा सहयोग गनिका लातग तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक सम्बति 
महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा िातलम सञ्चालन िथा व्यवस्थापन एकाई िथा न्जल्लास्िरमा 
न्जल्ला िातलम समतवय सतमतिको व्यवस्था गररएको तथयो । यसबाहेक यस तनवािचन 
व्यवस्थापनका तसलतसलामा िातलमसम्बतिी कायिक्रम व्यवस्थापनमा आयोगका सहयोगी संस्थाहरू 
समेि संलग्न भएका तथए । िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन संरचना अनसूुची २१ मा उल्लेख 
गररएको छ । 

५.१.४.  िातलम सञ्चालन पद्धति  

तनवािचनमा सञ्चातलि प्रन्शिण/िातलम कायिक्रमहरू अतिकातिक सहभागी केन्तद्रि र्वति र 
पद्धतिको आिारमा भएका तथए । यसरी सहभातगिामूलक र्वतिको आिारमा िातलम कायिक्रमलाई 
सञ्चालन गदाि वयष्क तसकाई पद्धतिको तसद्धातिलाई अवलम्बन गरी र्वषय केन्तद्रि स्रोि 
पनु्स्िकाहरू िजुिमा गरी प्रयोगमा ल्याइएको तथयो । साथै सबै र्कतसमका िातलमलाई िहगि 
(Cascade) र्वतिका आिारमा सञ्चालन गने र त्यस प्रर्क्रयामा संलग्न हनुे 
प्रन्शिक/सहजकिािहरूलाई प्रन्शिक–प्रन्शिण कायिक्रममा संलग्न गराई सोको आिारमा िातलम 
सञ्चालन गने ब्यवस्था तमलाइएको तथयो ।  
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klxnf] r/0f k|lzIf0f ;|f]t ;fdu|L tof/L   s]Gb|:t/ 

t]>f] r/0f If]qLo k|lzIfs k|lzIf0f sfo{qmd If]q:t/ 

bf]>f] r/0f d'Vo k|lzIfs k|lzIf0f sfo{qmd s]Gb|:t/ 

rf}yf] r/0f lhNnf:t/Lo k|lzIf0f sfo{qmd  lhNnf:t/ 

िातलम कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन िातलमको र्वषयिेत्रका आिारमा र्वतभन्न र्वषयका र्वज्ञ, 
नेपाल सरकारका र्वतभन्न मतत्रालय िथा तनकायका कमिचारीहरूलाई पतन प्रन्शिकको रूपमा 
खटाइएको तथयो । 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा 
संलग्न भएका जनशन्क्त िथा सरोकारवालाहरूका लातग र्वतभन्न र्वषय िेत्रमा सञ्चालन गररएका 
िहगि िातलम कायिक्रमको र्ववरण अनसूुची २२ मा उल्लेख गररएको छ । प्रन्शिण कायिक्रमहरू 
देहाय बमोन्जमको चरणमा सञ्चालन गररएको तथयो :- 

 

 

 

 

 

 

 

५.१.५ िातलम कायिक्रम 

तनवािचनको सतदभिमा आयोगले तनवािचनमा संलग्न हनु ेकमिचारी, सरुिाकमी िथा सरोकारवालाका 
लातग तनवािचन प्रर्क्रया सम्बतिमा प्रन्शिण प्रदान गनिका लातग आयोगबाट िातलम कायिक्रम 
स्वीकृि गरी कायाितवयनमा ल्याइएको तथयो । िातलम तनदेन्शकाको अिीनमा रही िजुिमा भएकीा 
तनवािचन िातलम कायिक्रममा- सञ्चालन गनुिपने िातलम कायिक्रमहरूको र्ववरण, िातलमका 
र्वषयवस्ि,ु सहभागीको र्ववरण, समयावति, मापदण्ड िथा िातलम कायिक्रमका लातग लाग्ने लागि 
अनमुान समेि समेर्टएकीा तथए । स्वीकृि सम्पूणि र्वषयगि िातलम कायिक्रमहरू यथासमयमै 
सञ्चालन भएका तथए । र्वषयगि िातलम कायिक्रमहरूको र्वस्ििृ र्ववरण देहाय बमोन्जम प्रस्ििु 
गररएको छ :– 

५.१.५.१ मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 

तनवािचन आयोगले तनवािचनमा संलग्न हनु ेजनशन्क्तलाई तनवािचनको सैद्धान्तिक र व्यवहाररक 
पिको बारेमा जानकारी गराई दि र सीपयकु्त जनशन्क्त ियार पाने उदे्दश्यले प्रतितनति सभा 
सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन केन्तद्रि मखु्य रूपमा ८ प्रकारका िातलम िथा प्रन्शिणहरू 
सञ्चालन गरेकीो तथयो । यसरी प्रन्शिण सञ्चालन गदाि सविप्रथम केतद्रमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 
सञ्चालन गररएको तथयो । मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिणका सहभागीहरूले  र्वतभन्न क्लस्टरमा िेत्रीय 
प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गने र िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिणमा संलग्न भएका सहभागीहरूले 
न्जल्लास्िरीय प्रन्शिण सञ्चालन गने गरी Cascade र्वतिको अवलम्बन गररएको तथयो । यस 
र्वतिले प्रन्शिण, िातलम िथा अतिरर्क्रया कायिक्रमहरूमा एकरूपिा, स्पष्टिा र आतिकाररकिा 
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प्रबद्धिन गरेको तथयो। हरेक प्रन्शिण कायिक्रमलाई एकरूप, आतिकाररक र व्यवन्स्थि रूपमा 
सम्पन्न गनिका लातग प्रन्शिण स्रोि पनु्स्िकाको तनमािण गरी सोहीबमोन्जम कायाितवयन समेि 
गररएको तथयो । 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ का सतदभिमा सञ्चालन गररएका 
मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिणहरू देहायबमोन्जम छन ्:- 

(क) तनवािचन र सञ्चार  
(ख) मिदािा न्शिा  
(ग) तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन  
(घ) तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन  
(ङ) तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन  
(च) तनवािचन र सरुिा व्यवस्थापन  
(छ) मिदान र मिगणना  
(ज) राजनीतिक दलसम्बद्ध यवुाका लातग तनवािचन न्शिा  

क. तनवािचन र सञ्चार 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा अपनाइने तनवािचन प्रणाली िथा 
तनवािचन प्रर्क्रयाका सम्बतिमा आमसञ्चार माध्यमका प्रतितनतिहरूलाई जानकारी गराई सञ्चार 
माध्यममाफि ि ्सही, िथ्यपरक, तनष्पि िथा िटस्थ रूपमा सूचना प्रवाह गनि सहयोग परु् याउने 
उदे्दश्यले तमति २०७४/६/१८ गिे आयोगको िातलम हलमा तनवािचन र सञ्चार र्वषयक मखु्य 
प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो । तनवािचन र सञ्चार र्वषयक एक ददन ेउक्त प्रन्शिणमा  
प्रसे काउन्तसल, नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतितनतिहरू र तनवािचन आयोगका उपसन्चव 
िथा अतिकृि कमिचारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

ख. मिदािा न्शिा 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका बारेमा मिदािालाई ससूुन्चि गराउँदै 
मिदानमा सहभातगिा अतभवरृ्द्ध गराउने र बदर मि तयूनीकरण गने मलु उदे्दश्य आयोगको 
मिदािा न्शिा नीतिमा रहेको छ । यही नीतिलाई कायिरूप प्रदान गनिका लातग मिदािा न्शिाका 
र्वतभन्न कायिक्रमहरू िजुिमा गरी कायाितवयन गररएको तथयो । प्रत्येक मिदान केतद्रमा एकजनाका 
दरले तनवािचन न्शिा कायिकिाि वा मिदािा न्शिा स्वयंसेवक रहने गरी स्वयंसेवकहरू पररचालन 
गररएको तथयो । तनवािचन न्शिा कायिकिाि र मिदािा न्शिा स्वयंसेवकहरूलाई मिदािा न्शिाको 
बारेमा जानकारी गराई उनीहरूमाफि ि ्मिदािा न्शिा सामग्रीहरू र्विरण र प्रदशिन गरी  िथा 
आवश्यकिा अनसुार आम मिदािाको घरघरमा पगुी सही िररकाबाट मिसङ्केि गने िररकाको 
बारेमा ससूुन्चि गने कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो।  
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७७ वटै न्जल्लाका १९,८०९ जना तनवािचन न्शिा कायिकिाि र मिदािा न्शिा स्वयंसेवकहरूका 
लातग प्रन्शिण सञ्चालन गनि दि प्रन्शिक िथा स्रोि व्यन्क्त ियार गनिका लातग तमति 
२०७४/६/१९ र २० गिे आयोगको िातलम हलमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको तथयो । यस प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रममा  तनवािचन आयोगका उपसन्चव िथा 
अतिकृिस्िरका कमिचारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

ग. तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन 

तनवािचनमा प्रयोग हनुे सामग्री व्यवस्थापन िथा आतथिक व्यवस्थापनमा संलग्न हनुे िेत्रीय/न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयका साथै मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयका कमिचारीहरूलाई िातलम ददन े
उदे्दश्यले केतद्रमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररयो । तनवािचन आयोगको िातलम हलमा 
तमति २०७४/६/२१ गिे सञ्चालन भएको उक्त प्रन्शिण कायिक्रममा सहभागीको रूपमा तनवािचन 
आयोगका बररष्ठ अतिकृिहरूका साथै महालेखा तनयतत्रकको कायािलय, सम्पन्ि शरु्द्धकरण र्वभाग, 
कोष िथा लेखा तनयतत्रकको कायािलयमा कायिरि उपसन्चवहरूको समेि सहभातगिा रहेको 
तथयो।  

घ. तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन   

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को प्रभावकारी सञ्चालन र 
व्यवस्थापनका लातग तनवािचन आयोगबाट तनयकु्त मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन 
अतिकृिहरूलाई प्रन्शिण प्रदान गने उदे्दश्यले तमति २०७४/६/२२ र २३ गिे तनवािचन 
सञ्चालन िथा व्यवस्थापन मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररयो । उक्त प्रन्शिण कायिक्रममा 
तनवािचन आयोगका सहसन्चवहरू, नेपाल सरकारका र्वतभन्न मतत्रालय िथा तनकायमा कायिरि 
कानून िथा तयाय सेवाका सहसन्चवहरू र तनवािचन आयोगका उपसन्चवहरूको सहभातगिा रहेको 
तथयो। कायिक्रममा स्रोि व्यन्क्तको रूपमा तनवािचन आयोगका सन्चव, कानून, तयाय िथा संसदीय 
मातमला मतत्रालयका सन्चव, नेपाल सरकारका पूवि सन्चवहरू िथा कानूनर्वद् र र्वषय र्वज्ञ 
रहनभुएको तथयो । 

ङ. तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन 

तनवािचनमा मनोनयन दिाि देन्ख तनवािचन पररणाम व्यवस्थापनसम्मका सबै कायिहरू सूचना 
प्रर्वतिको माध्यमबाट गनि र तनवािचन पररणाम व्यवस्थापन सफ्टवीेयर (ERIS) सञ्चालन 
सम्बतिमा तनवािचन कायािलय, मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा 
कायिरि कम्प्यटुर अपरेटरहरूलाई प्रन्शिण गने उदे्दश्यले तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन मखु्य 
प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररयो । तनवािचन आयोगको िातलम हलमा तमति २०७४/६/२८ 
गिे सञ्चालन भएको उक्त प्रन्शिणमा तनवािचन आयोगमा कायिरि कम्प्यटुर ईन्तजतनयर, कम्प्यटुर 
अतिकृिका साथै सूचना प्रर्वति सञ्चालन िथा व्यवस्थापनमा कायिरि कमिचारीहरू सहभागी रहेका 
तथए ।  
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च. तनवािचन र सरुिा व्यवस्थापन 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रर्क्रयाका सम्वतिमा सरुिा अतिकारीलाई 
जानकारी गराउने िथा आयोग र सरुिा तनकायवीच समतवय कायम गरी तनवािचनको समयमा 
सरुिा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उदे्दश्यले सबै सरुिा तनकायका प्रतितनतिहरूका लातग 
तमति २०७४/७/९ र १० गिे काठमाडौँमा तनवािचन र सरुिा व्यवस्थापन मखु्य प्रन्शिक 
प्रन्शिण आयोजना गररयो । केतद्रमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम पश्चाि ्सबै सरुिा 
तनकायले आफ्नो आफ्नो तनकायमा िेत्रीय/प्रदेशस्िर, न्जल्लास्िर िथा स्थानीयस्िरसम्ममा यस्िै 
प्रकारको प्रन्शिण सञ्चालन गने गरी व्यवस्थापन गररएको तथयो । गहृ मतत्रालय, रिा मतत्रालय, 
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रार्िय अनसुतिान र्वभागका अतिकृिहरू गरी कुल 
६० जनाको सहभातगिा रहेको उक्त प्रन्शिणमा तनवािचन आयोगका सहसन्चव िथा चारवटै सरुिा 
तनकायका र्वषय र्वज्ञले सहजीकरण गनुिभएको तथयो ।  

छ. मिदान र मिगणना 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा मिदान केतद्रमा खर्टने मिदान अतिकृि 
र सहायक मिदान अतिकृिका साथै मिदान िथा मिगणना कायिमा संलग्न हनुे जनशन्क्तका 
लातग प्रन्शिण गने उदे्दश्यले तमति २०७४/७/१९ गिे मिदान र मिगणना मखु्य प्रन्शिक 
प्रन्शिण सञ्चालन गररयो । तनवािचन आयोगको िातलम हलमा सञ्चालन भएको उक्त प्रन्शिणमा 
तनवािचन आयोगका उपसन्चव एवं अतिकृिहरूको सहभातगिा रहेको रहेको तथयो ।  

ज. राजनीतिक दलसम्बद्ध यवुाका लातग तनवािचन न्शिा 

तनवािचनमा यवुाहरूको अहम ्भतूमका रहन ेकुरालाई मध्यनजर गदै प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन प्रर्क्रया स्वच्छ, स्वितत्र र तनष्पि रूपमा सम्पन्न गनिका लातग यवुाको 
भतूमका सम्बतिमा जानकारी िथा छलफल गने उदे्दश्यले तमति २०७४/७/१८ गिे आयोगको 
िातलम हलमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम सम्पन्न गररयो ।  

मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिणको र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम 
तमति  

स्थान ददन 
सहभागी सङ्खख्या 

देन्ख सम्म मर्हला परुूष जम्मा 

1 
तनवािचन र 
सञ्चार  2074.6.18 2074.6.18 काठमाण्डौ 1 5 15 20 

2 
मिदािा 
न्शिा  2074.6.19 2074.6.20 काठमाण्डौ 2 4 21 25 

3 
तनवािचन 
सामग्री िथा 2074.6.21 2074.6.21 काठमाण्डौ 1 1 26 27 
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लेखा 
व्यवस्थापन  

4 

तनवािचन 
सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन  

2074.6.22 2074.6.23 काठमाण्डौ 2 1 16 17 

5 

तनवािचन र 
प्रर्वति 
व्यवस्थापन  

2074.6.28 2074.6.28 काठमाण्डौ 1 4 27 31 

6 

तनवािचन र 
सरुिा 
व्यवस्थापन  

2074.7.9 2074.7.10 काठमाण्डौ 2 1 61 62 

7 
मिदान िथा 
मिगणना  2074.7.19 2074.7.19 काठमाण्डौ 1 6 19 25 

 

५.१.५.२ िते्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण 

तनवािचन आयोगले तनवािचनका व्यवस्थापनका सतदभिमा सञ्चालन गने र्वतभन्न प्रन्शिण कायिक्रमहरू 
केतद्रदेन्ख न्जल्लास्िरसम्म सञ्चालन गदाि केतद्रको मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिणमा संलग्न सहभागीहरूले 
िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिणहरू सञ्चालन गरेकीा तथए । िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम 
सञ्चालन गनिका लातग मलुकुभरका उपयकु्त स्थानहरूमा पायक पने न्जल्लाका सहभागीहरू रहन े
गरी क्लस्टर बनाइएको तथयो । यसरी क्लस्टर बनाउँदा सामातयिया एक प्रदेशका न्जल्लाहरूको 
प्रन्शिण एकैपटक हनु ेगरी ियार गररएको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन, २०७४ का सतदभिमा देहायबमोन्जमका र्वषयमा िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन 
भएका तथए :- 

(क) तनवािचन र सञ्चार  
(ख) मिदािा न्शिा  
(ग) तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन  
(घ) तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन  
(ङ) तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन  
(च) मिदान र मिगणना  
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क. तनवािचन र सञ्चार 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा अपनाइने तनवािचन प्रणाली िथा 
तनवािचन प्रर्क्रयाका सम्बतिमा सञ्चार माध्यमका प्रतितनतिहरूलाई सञ्चार माध्यममाफि ि नागररक 
समि सही, िथ्य, यथाथिपरक, तनष्पि िथा िटस्थ सूचना प्रवाह गने उदे्दश्यले तनवािचन र सञ्चार 
र्वषयक िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो ।  

िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिणका सहभागीहरूले आफ्नो आफ्नो  न्जल्लाका सञ्चारकमीहरूका लातग 
प्रन्शिण गने उदे्दश्यले सञ्चातलि उक्त कायिक्रम तमति २०७४ साल असोज २७ गिे र्वराटनगर, 
जनकपरु, ितुलखेल, कास्की, भैरहवा, नेपालगञ्ज र िनगढी गरी साि स्थानमा सञ्चालन भएको 
तथयो । प्रन्शिणमा प्रत्येक न्जल्लाबाट न्जल्ला पत्रकार महासंघका अध्यि र बररष्ठ पत्रकार गरी 
दईुदईु जना सञ्चारकमीको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

ख. मिदािा न्शिा 

स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ मा सञ्चालन गररएको मिदािा न्शिा कायिक्रमबाट पषृ्ठपोषण तलँदै 
आयोगले प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा मिदािा न्शिा नीति, तनदेन्शका 
र कायिक्रममा केही पररमाजिन र संशोिन गरेको तथयो । तनवािचनमा मिदान गने िररका बारेमा 
मिदािालाई ससूुन्चि गराउँदै मिदानमा सहभातगिा अतभवरृ्द्ध गने र बदर मि तयूनीकरण गने 
मखु्य उदे्दश्यका साथ सञ्चालन गररएको  मिदािा न्शिा कायिक्रममा पररचालन हनु े तनवािचन 
न्शिा कायिकिाि र मिदािा न्शिा स्वयंसेवकहरूलाई प्रन्शन्िि गनिका लातग  तमति २०७४ साल 
असोज २८ र २९ गिे मिदािा न्शिा िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गररयो ।  

कायिक्रम र्वराटनगर, जनकपरु, ितुलखेल, कास्की, भैरहवा, नेपालगंज र िनगढी गरी साि 
स्थानमा १२ समूहमा  सञ्चालन भएको तथयो । यस प्रन्शिण कायिक्रममा प्रत्येक न्जल्लाबाट 
िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन अतिकारी, न्जल्ला न्शिा कायािलयका स्रोिव्यन्क्त, एक जना माध्यतमक 
िहमा अध्यापन गने मर्हला न्शिक र न्जल्ला समतवय सतमतिका कायिक्रम अतिकृि गरी 
सम्बन्तिि न्जल्लामा खर्टने तनवािचन न्शिा कायिकिाि र मिदािा न्शिा स्वयंसेवकको सङ्खख्याका 
आिारमा प्रत्येक न्जल्लाबाट कन्म्िमा चार जना देन्ख बढीमा आठ जना सम्मको सहभातगिा 
रहेको तथयो।  

ग. तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन 

तनवािचनमा प्रयोग हनुे सामग्री िथा आतथिक व्यवस्थापनमा संलग्न हनु ेिेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलय  र मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयका कमिचारीहरूलाई िातलम ददने उदे्दश्यले 
तमति २०७४ साल असोज ३० गिे तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन िेत्रीय प्रन्शिक 
प्रन्शिण सञ्चालन गररयो । र्वराटनगर, जनकपरु, ितुलखेल, कास्की, भैरहवा, सखेुि र िनगढी 
गरी साि स्थानमा सञ्चालन भएको उक्त प्रन्शिण कायिक्रममा प्रत्येक न्जल्लाबाट िेत्रीय/न्जल्ला 
तनवािचन अतिकारी, सम्बन्तिि न्जल्लाका कोष िथा लेखा तनयतत्रक कायािलयका अतिकृि 
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प्रतितनति, िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयका  न्जतसी हेने कमिचारी र न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयका आतथिक प्रशासन शाखा प्रमखुहरूको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

घ. तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन   

तनवािचन िेत्रस्िरमा तनवािचन व्यवस्थापनको समग्र न्जम्मेवारी पूरा गनि आयोगबाट तनयकु्त मखु्य 
तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिहरूलाई तनवािचनका कानूनी, प्रर्क्रयागि, व्यवस्थापकीय 
िथा र्क्रयाकलापगि र्वषयवस्िमुा स्पष्ट िलु्याउने उदे्दश्यले तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
िेत्रीय प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो । १६५ वटै तनवािचन िेत्रमा तनयकु्त तनवािचन अतिकृिका 
साथै दश प्रतिशि जगेडा समेि गरी जम्मा १८० जना मखु्य तनवािचन अतिकृि र तनवािचन 
अतिकृिहरूका लातग  २०७४ साल असोज २४ र २५ गिे  काभ्रकेो ितुलखेलमा प्रन्शिण 
सञ्चालन गररएको तथयो ।  

ङ. तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन  

तनवािचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दिािदेन्ख तनवािचन पररणाम घोषणा सम्मका सबै र्क्रयाकलापहरू 
सूचना प्रर्वतिको माध्यमबाट गनि  एकीकृि तनवािचन पररणाम सूचना प्रणाली  (Integrated 

Election Result Information System- ERIS) व्यवस्थापन सम्बतिी जानकारी प्रदान गनिका साथै 
तनवािचनसम्बतिी मोवाइल एप्स र event tracking सम्बतिी जानकारी प्रदान गने उदे्दश्यले  
तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन िेत्रीय प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो ।  

सबै िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयका कम्प्यटुर अतिकृि/अपरेटर र मखु्य तनवािचन अतिकृि 
िथा तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा खटाइएका कम्प्यटुर अपरेटरहरूका लातग तनवािचन र 
प्रर्वति व्यवस्थीापन िेत्रीय प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो । कायिक्रम र्वराटनगर, जनकपरु, 
ितुलखेल, कास्की, भैरहवा, सखेुि र िनगढी गरी साि स्थानमा तमति २०७४ साल असोज ३१ 
र कातििक १ गिे सञ्चालन गररएको  तथयो ।  

च. मिदान र मिगणना 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनका सतदभिमा मिदान केतद्रमा 
खर्टन ेमिदान अतिकृि र सहायक मिदान अतिकृिका साथै मिगणना कायिमा संलग्न हनु े
जनशन्क्तका लातग प्रन्शिण गने उदे्दश्यका साथ केतद्रमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन पश्चाि ्
िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो।  

प्रन्शिण र्वराटनगर, जनकपरु, ितुलखेल, पोखरा, बटुवल, सखेुि र िनगढी गरी साि स्थानमा 
१२ समूहमा  तमति २०७४ साल कातििक २१ र २२ गिे सञ्चालन भएको तथयो । यस 
प्रन्शिणमा प्रत्येक न्जल्लाबाट कन्म्िमा एकजना नपेाल सरकारका राजपत्रांर्कि दििीय शे्रणीका 
उपसन्चव लगायि यस अन्घ मिदान िथा मिगणना प्रन्शिणमा स्रोि व्यन्क्त भइसकेका बररष्ठ 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           67 
 

अतिकृिहरू गरी मिदान केतद्रको सङ्खख्याका आिारमा एक न्जल्लाबाट तयूनिम ४ देन्ख 
अतिकिम ८ जनासम्मको सहभातगिा रहेको तथयो । 

िते्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण सम्बतिी सङ्खख्यात्मक र्ववरण 

तस.नं.  कायिक्रमको नाम  मर्हला  परुूष  जम्मा  
1=  तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन  5 175 180 

2=  तनवािचन र सञ्चार  3 144 147 
3=  मिदािा न्शिा  88 265 353 
4=  तनवािचन सामग्री िथा लेखा 

व्यवस्थापन  29 245 
274 

5=  तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन  23 241 264 
6=  मिदान िथा मिगणना  16 336 352 
7=  अतिरर्क्रया िथा अतय 19 102 121 

जम्मा 183 1508 1691 

 
५.१.५.३ न्जल्लास्िरीय िातलम कायिक्रम 

तनवािचन आयोगको िहगि (Cascade) िातलम र्वति बमोन्जम केतद्रमा मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 
तलएका व्यन्क्तले िेत्रमा िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिण सञ्चालन गने र िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिणमा 
सहभागी भएका व्यन्क्त न्जल्लास्िरीय िातलम कायिक्रमका स्रोिव्यन्क्त बन्न ेव्यवस्था रहेको छ । 
सो बमोन्जम प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा देहाय बमोन्जमका 
न्जल्लास्िरीय िातलम कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएका तथए :-     

(क) तनवािचन र सञ्चार, 
(ख) मिदािा न्शिा, 
(ग) तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन, 
(घ) मिदान र मिगणना, 
(ङ) तनवािचनका सरोकारवालाहरूसँग छलफल िथा अतिरर्क्रया । 

क. तनवािचन र सञ्चार 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा अपनाइने तनवािचन प्रणाली िथा 
तनवािचन प्रर्क्रयाका सम्बतिमा सञ्चार माध्यममाफि ि नागररक समि सही, िथ्य, यथाथिपरक, 
तनष्पि िथा िटस्थ सूचना प्रवाह गने उदे्दश्यले ७७ वटै न्जल्लामा तनवािचन र सञ्चार र्वषयक 
प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो ।  
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िेत्रीय प्रन्शिक प्रन्शिणमा सहभागी भएका व्यन्क्तहरूबाट सम्बन्तिि न्जल्लाका 
सञ्चारकमीहरूलाई प्रन्शिण सञ्चालन गररएको उक्त प्रन्शिणमा प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन, संवैिातनक िथा काननुी व्यवस्था र तनवािचन कायिक्रम, तनवािचनमा सञ्चार 
माध्यमको भतूमका लगायिका र्वषय रहेका तथए ।   

ख. मिदािा न्शिा 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा आम मिदािालाई ससूुन्चि गराउँदै 
मिदानमा उल्लेख्य सहभातगिा अतभवरृ्द्ध गने र बदर मि तयूनीकरण गने मखु्य उदे्दश्यका साथ 
सञ्चालन गररएको मिदािा न्शिा कायिक्रमका सतदभिमा ७७ वटै न्जल्लामा मिदािा न्शिा 
न्जल्लास्िरीय प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो ।  

मिदान केतद्रको सङ्खख्याको आिारमा एक मिदान केतद्रमा एक जनाका दरले आवश्यक पने 
तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकहरूलाई मिदािा न्शिा प्रन्शिण सञ्चालन 
गररएको तथयो । उक्त प्रन्शिणमा प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिी 
संवैिातनक र कानूनी व्यवस्था, मिदािा न्शिा कायिक्रम र न्जल्लास्िरीय अनगुमन व्यवस्थापन 
(मिदािा न्शिा नीति, तनदेन्शका र संस्थागि व्यवस्था समेि) र नमूना मिदान आदद र्वषयका 
बारेमा जानकारी गराईएको तथयो ।    

ग. तनवािचन सामग्री िथा लेखा व्यवस्थापन 

तनवािचनमा प्रयोग हनुे सामग्री व्यवस्थापन िथा आतथिक व्यवस्थापनमा संलग्न हनुे िेत्रीय/न्जल्ला 
तनवािचन कायािलयका साथै मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलयका कमिचारीहरूलाई एक ददन े
प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो । प्रन्शिण कायिक्रममा प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचनमा प्रयोग हनुे सामग्री, खररद प्रर्क्रया, जनशन्क्त िथा सामग्री व्यवस्थापन, प्रतितनति 
सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक) तनदेन्शका, तनवािचन बजेट: लेखा व्यवस्थापन, 
आतिररक तनयतत्रण िथा लेखापरीिण लगायिका र्वषयहरू रहेका तथए ।  

घ. मिदान िथा मिगणना 

तनवािचन व्यवस्थापनको सबैभतदा महत्वपूणि कायि मिदान िथा मिगणना भएको हुँदा मिदान र 
मिगणनालाई व्यवन्स्थि र सहज बनाउन ेउदे्दश्यले मिदान िथा मिगणना सम्बतिी प्रन्शिण 
सञ्चालन गररयो । दईु ददन सम्म सञ्चालन भएको उक्त प्रन्शिणमा मिदान केतद्रमा खर्टन े
मिदान अतिकृि िथा सहायक मिदान अतिकृि र मिगणना कायिमा संलग्न हनुे कमिचारीहरूको 
सहभातगिा रहेको तथयो । प्रन्शिणमा प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन र तनवािचन 
प्रणाली एवं कानूनी व्यवस्था, मिदान कायि सम्बतिी व्यवस्थापकीय पि (फाराम अभ्यास समेि), 
मिदान प्रर्क्रया, मिदान कायि पश्चािका र्क्रयाकलाप (फाराम अभ्यास), मिगणना प्रर्क्रया 
(फाराम अभ्यास समेि) िथा नमूना मिदान अभ्यास लगायिका र्वषयहरूमा सहजीकरण गररएको 
तथयो । 
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५.१.६ कायिक्रम कायाितवयन प्रर्क्रया 

५.१.६.१ स्रोि पनु्स्िका ियारी र तनमािण 

प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ सम्बतिी प्रन्शिणहरू सञ्चालन गनि र्वषयगि 
आिारमा र्वतभन्न ६ र्कतसमका स्रोिपनु्स्िकाहरू तनमािण गरी प्रन्शिण सञ्चालन गररएको तथयो । 
प्रन्शिण स्रोि पनु्स्िकाहरू सम्बन्तिि र्वषयका र्वज्ञहरू समेिको संलग्निामा सही, यथाथि, 
वस्िपुरक िथा वयस्क तसकाई पद्धतिमा आिाररि रही ियार गररएको तथयो ।  

५.१.६.२ जनशन्क्त व्यवस्थापन 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनसम्बतिी िातलम कायिक्रम सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापनका लातग आयोगको केतद्रदेन्ख स्थानीयस्िरसम्म जनशन्क्तहरू पररचालन गररएको 
तथयो। प्रन्शिण कायिक्रमको गाम्भीयिा र सहभागीहरूको स्िरलाई मध्यनजर गरी नेपाल 
सरकारका सहसन्चव देन्ख शाखा अतिकृिसम्मका कमिचारीहरू प्रन्शिक प्रन्शिणका सहभागीको 
रूपमा रहेकीा तथए । प्रन्शिणको स्िर, सहभागी सङ्खख्या िथा समूह सङ्खख्या आददको आिारमा 
िातलम कायिक्रम सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग सामातयि: देहाय अनसुारका जनशन्क्त 
पररचालन भएका तथए :- 

➢ सेसन मोडरेटर 
➢ स्रोिव्यन्क्त  
➢ िातलम समतवयकिाि  
➢ र् यापोटर   
➢ व्यवस्थापक  
➢ व्यवस्थापन सहयोगी  

िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालनका लातग आवश्यक पने उल्लेन्खि जनशन्क्त केतद्र िथा 
िेत्रस्िरमा आयोगको सन्चवालय र न्जल्ला िथा स्थानीयस्िरमा िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयबाट खटाउने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । 

५.१.६.३ स्रोि व्यवस्थापन 

 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ सम्बतिी 
िातलम/गोष्ठी/कायिशाला/छलफल िथा अतिरर्क्रया कायिक्रमलाई सञ्चालन गनि आवश्यक पने 
रकमका लातग मखु्य रूपले देहायका स्रोिहरूको उपयोग गररएको तथयो :- 

(क) नेपाल सरकार,  
(ख) UNDP/ESP िथा IFES लगायिका र्वकास साझेदारबाट होटल िथा िातलम 

सामग्री र स्टेशनरी व्यवस्थापन । 
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िातलम कायिक्रमहरू िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनदेन्शका, २०७४ मा उल्लेन्खि 
मापदण्डका आिारमा सञ्चालन भएको तथयो ।  

५.१.६.४ कायिक्रम सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 

केतद्र िथा िेत्रस्िरमा सञ्चातलि िातलम कायिक्रमहरू आयोगको सन्चवालय र न्जल्ला िथा 
स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि िातलम कायिक्रमहरू िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूबाट सञ्चालन 
िथा व्यवस्थापन गने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । सम्पूणि िातलम कायिक्रमहरूको उत्पादन, 
सञ्चालन, व्यवस्थापन िथा प्रतिवेदनको नेितृ्वदायी र समतवयकारी भतूमका आयोगको तनवािचन 
न्शिा, सूचना िथा िातलम शाखाबाट भएको तथयो । 

मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रमहरू आयोगका वररष्ठ अतिकृि िथा िातलम र्वज्ञहरूबाट सञ्चालन 
भएको तथयो भन े मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण प्राप्त प्रन्शिकहरूबाट िेत्रीय प्रन्शिण र िेत्रीय 
प्रन्शिण प्राप्त प्रन्शिकहरूबाट न्जल्लास्िरीय प्रन्शिण िथा न्जल्लास्िरीय प्रन्शिण प्राप्त 
प्रन्शिकहरूबाट स्थानीयस्िरका प्रन्शिणहरू सञ्चालन गने गरी िहगि िातलम सञ्चालन पद्धति 
अनसुरण गररएको तथयो । 

केतद्र िथा िेत्रस्िरमा सञ्चातलि िातलम कायिक्रम व्यवस्थापनको लातग आवश्यक जनशन्क्त, 
िातलम सामग्री, स्रोि सामग्री िथा आतथिक व्यवस्थापन एवं समतवय आयोगबाट िथा न्जल्ला र 
स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि िातलम कायिक्रमहरूको व्यवस्थापनको लातग आवश्यक जनशन्क्त, िातलम 
सामग्री, स्रोि सामग्री िथा आतथिक व्यवस्थापन एवं समतवय शे्रत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूबाट भएको तथयो । न्जल्ला िथा स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि िातलम कायिक्रमहरू 
सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग न्जल्ला िातलम समतवय सतमति िथा मखु्य/तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयहरूको सहयोग तलईएको तथयो ।  

५.१.६.५ कायिक्रमको अनगुमन मूल्याङ्ख कन िथा प्रतिवेदन  

५.१.६.५.१ अनगुमन िथा मूल्याङ्ख कन 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनसम्बतिी िातलम कायिक्रम सञ्चालनको क्रममा 
केतद्र िथा िेत्रस्िरमा सञ्चातलि अतिकांश कायिक्रममा आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त, तनवािचन 
आयकु्तहरू िथा आयोगका सन्चवबाट कायिक्रमको अनगुमन, अवलोकन िथा मूल्याङ्कन हनुे गरेको 
तथयो । िातलम कायिक्रम सञ्चालनको क्रममा उहाँहरूले प्रन्शिकहरूलाई पषृ्ठपोषण प्रदान गनुिका 
साथै कायिक्रममा सहभागीहरूबाट उठेका न्जज्ञासाहरूको समािान गने लगायिका कायिमा 
महत्वपूणि भतूमका तनवािह गनुिभएको तथयो ।  

न्जल्लास्िरमा सञ्चालन गररएका प्रन्शिण कायिक्रमको समय समयमा आयोगका पदातिकारी िथा 
कमिचारीबाट अनगुमन भएको तथयो । त्यसैगरी स्थानीयस्िरमा सञ्चालन गररएका प्रन्शिण िथा 
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अतभमखुीकरण कायिक्रमको अनगुमन सम्बन्तिि तनवािचन कायािलय िथा न्जल्ला िातलम समतवय 
सतमतिका पदातिकारीहरूबाट भएको तथयो । 

५.१.६.५.२ प्रतिवेदन  

(क) मखु्य प्रन्शिण िथा िेत्रीय प्रन्शिण कायिक्रमको प्रतिवेदन सम्बन्तिि कायिक्रममा संलग्न 
भएका स्रोिव्यन्क्त र समतवयकिािको सहयोगमा र् यापोटरले ियार पारी तनवािचन न्शिा, 
सूचना िथा िातलम शाखामा  सङ्कलन गररएको छ । 

(ख) न्जल्लास्िर िथा स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि र्वतभन्न प्रन्शिण कायिक्रमहरूको प्रतिवेदन 
सम्बन्तिि तनवािचन कायािलयले तनवािचन न्शिा, सूचना िथा िातलम शाखामा पठाउन े
व्यवस्था गररएको तथयो । 

(ग) िातलम प्रदान गररएको कुल जनशन्क्तको र्ववरण अनसूुची–2३ मा उल्लेख गररएको छ। 
त्यस्िै न्जल्ला िथा स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि िातलममा सहभागीको र्ववरण अनसूुची–2४ 
मा उल्लेख गररएको छ । 

५.२ मिदािा न्शिा 

तनवािचनलाई स्वच्छ, स्वितत्र र र्वश्वसनीय बनाउनको लातग तनवािचनका हरेक प्रर्क्रयामा मिदािा 
न्शिाको महत्वपूणि भतूमका रहेको हतुछ । ससूुन्चि मिदािाबाट गररएको छनौट नै सही 
प्रतितनतित्व हो भन्न ेमूल मतत्रका साथ मिदािा न्शिासँग सम्बन्तिि र्वतभन्न कायिक्रमहरू सञ्चालन 
गररतछ । यसै कुरालाई मध्यनजर गदै प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, 
२०७४ मा पतन र्वगिका तनवािचनमा जस्िै मिदािा न्शिा कायिक्रमलाई व्यापक बनाउने 
उदे्दश्यले मिदािा न्शिासम्बतिी र्वतभन्न कायिक्रमहरू सञ्चालन गररएको तथयो । प्रतितनति सभा 
सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका सतदभिमा िजुिमा भएको मिदािा न्शिा नीति, २०७४ 
को मूल उदे्दश्य ससूुन्चि मिदािा तनमािण गरी तनवािचनमा अतिकातिक मिदािाहरूको सहभातगिा 
बरृ्द्ध गने र बदर मिलाई क्रमश: तयूनीकरण गदै लैजान ेरहेको हुँदा मिदािा न्शिा कायिक्रमलाई 
उपयुिक्त उदे्दश्य प्राप्त गने गरी सञ्चालन गररएको तथयो । 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग आवश्यक हनुे तनवािचन एवं मिदािा 
न्शिा नीति िथा कायिक्रम िजुिमा, मिदािा न्शिा सम्बतिमा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक 
समतवय र मिदािा न्शिा सामग्री ियारी लगायिका कायिहरू व्यवन्स्थि रूपले सञ्चालन गनि 
आयोगको तनणिय बमोन्जम तनवािचन आयकु्त श्री इला शमािको संयोजकत्वमा तनवािचन एवं मिदािा 
न्शिा सम्बतिी मूल सतमति र सो सतमतिलाई सहयोग गनि तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक 
सम्बति महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा मिदािा न्शिा इकाईको गठन गरी कायि सम्पन्न 
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गररएको तथयो । यसैगरी आयोगको २०७४।०५।२९ को तनणिय बमोन्जम तनवािचन आयोगको 
सूचना िथा सञ् चार सम्बतिी नीतिगि र्वषयमा कायि गनि िथा आयोग र सञ् चार माध्यम बीच 
समतवय र सम्पकि  बढाइ प्रभावकारी सूचना िथा सञ् चार व्यवस्था कायम गनि तनवािचन आयकु्त 
श्री नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सूचना िथा सञ् चार सतमिी िथा सो सतमतिलाई 
सहयोग गनिका लातग आयोगको तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक सम्बति महाशाखा प्रमखुको 
संयोजकत्वमा सूचना िथा सञ् चार एकाईको गठन गरी कायि सम्पन्न गररएको तथयो ।   

५.२.१ मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन र्वति  

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा सविप्रथम मिदािा न्शिा नीति, तनदेन्शका 
र कायिक्रम स्वीकृि गरी कायाितवयनमा ल्याइएको तथयो । कायिक्रम स्वीकृि भइसकेपश्चाि ्
मिदािा न्शिा अतिरगिका र्क्रयाकलापहरू तनक्यौल गरी कायियोजना बनाइएको तथयो । 
मिदािा न्शिालाई मूलि: प्रत्यि रूपमा मिदािासँगको सािात्कार र कुनै माध्यम माफि ि 
मिदािासँगको सािात्कार गने गरी कायिक्रमको िजुिमा गररएको तथयो ।  

स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ बाट पषृ्ठपोषण तलई प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनमा मिदािा न्शिा कायिक्रमलाई व्यापक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनि 
महानगरपातलका र सघन शहरी िेत्रमा अतभयानमूलक मिदािा न्शिा कायिक्रम र उप 
महानगरपातलका, नगरपातलका र गाउँपातलकाका ग्रामीण िेत्रमा घरदैलो कायिक्रम सञ्चालन 
गररएको तथयो ।मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन संरचना अनसूुची २५ मा संलग्न गररएको 
छ ।  

५.२.१.१ महानगरपातलका  र  केही  उप महानगरपातलकाका  सघन  शहरी िते्रमा मिदािा न्शिा 
कायिक्रम (अतभयान मूलक  कायिक्रम) 

महानगरपातलका र उप महानगरपातलकामा तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकको 
पररचालन गदाि सघन शहरी िेत्र र बह ुपररवारको बसोबास रहेको आवास िेत्रमा देहायबमोन्जम 
अतभयानमूलक (Campaign Model) मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो :- 

१. तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकले स्थानीय स्िरमा र्क्रयाशील 
राजनीतिक दलका प्रतितनति, नागररक समाज र सामान्जक अगवुा आददसँग सामूर्हक 
सािात्कार िथा अतिरर्क्रया गरी मिदािा न्शिा कायिक्रममा सहयोग र सहजीकरणका 
लातग अनरुोि गररएको,    
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२. कायिक्रम सञ्चालन गदाि पाँच जना सम्म तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा 
स्वयंसेवकहरूबाट सामूर्हक घरदैलो कायिक्रम सञ्चालन गररएको । यसरी समूह बनाउँदा 
कन्म्िमा एउटा मिदान स्थलका सबै तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवक 
एउटै समूहमा समेर्टएका,   

३. आफ्नो मिदान केतद्र समेट्ने िेत्रमा रहेका माध्यतमक र्वद्यालय/उच्च माध्यतमक 
र्वद्यालयमा तनवािचन न्शिासम्बतिी कायिक्रम सञ्चालन गरी यवुा वगि माफि ि घर घरमा 
मिदािा न्शिा परु् याउन पहल गररएको, 

४. टोल सिुार सतमति, सहकारी संस्था, आमा समूह, ज्येष्ठ नागररक समाज र एकल मर्हला 
समूह जस्िा स्थानीय स्िरका सतमति, समूहहरूसँगको समतवयमा मिदािा न्शिा कायिक्रम 
सञ्चालन भएको,   

५. तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकहरूले मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन 
गरेको प्रतिवेदन न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा पेश गने व्यवस्था तमलाइएको ।  

  ५.२.१.२  महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका, नगरपातलका िथा गाउँपातलकाका ग्रामीण िते्र 

केन्तद्रि कायिक्रम (घरदैलो कायिक्रम)     

महानगरपातलका र सघन शहरी िेत्र एवं बहपुररवारको बसोबास रहेको िेत्र बाहेकका िेत्रमा 
तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकबाट मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन गदाि 
देहाय बमोन्जम गररएको :- 

१. तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकले स्थानीय स्िरमा र्क्रयाशील 
राजनीतिक दलका प्रतितनति, नागररक समाज र सामान्जक अगवुा आददसँग सामूर्हक 
सािात्कार िथा अतिरर्क्रया गरी मिदािा न्शिा कायिक्रममा सहयोग प्राप्त भएको,   

२. प्रत्येक तनवािचन न्शिा कायिकिाि/मिदािा न्शिा स्वयंसेवकले आफ्नो मिदान केतद्रतभत्रका 
मिदािाहरूको घर घरमा गएर मिदान प्रर्क्रयामा सहभागी हनु अनरुोि गनुिका साथै सर्ह 
िररकाले मिदान गने िररकाका बारेमा मिदािा न्शिा प्रदान गररएको, 

३. घर घरमा पगुी मिदािा न्शिा प्रदान गररसके पश्चाि घरमूलीको नाम थर, मिदािा 
पन्चयपत्र नं. र दस्िखि सर्हिको फाराम भरी न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा पेश गने 
व्यवस्था रहेको,     
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४. आफ्नो मिदान केतद्र समेट्ने िेत्रमा रहेका माध्यतमक र्वद्यालय/उच्च माध्यतमक 
र्वद्यालयमा तनवािचन न्शिासम्बतिी कायिक्रम सञ्चालन गरी यवुा वगि माफि ि घर घरमा 
मिदािा न्शिा परु् याउन पहल गररएको, 

५. टोल सिुार सतमति, सहकारी संस्था र आमा समूह जस्िा स्थानीय स्िरका सतमतिहरूसँगको 
समतवयमा मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन भएको । 
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पररच्छेद ६ 

अध्ययन अनसुतिान िथा वैदेन्शक सम्बति 
 
 

तनवािचन व्यवस्थापनका तसलतसलामा वैदेन्शक सहायिाको प्रातप्त िथा पररचालन,जनशन्क्तको 
िमिा अभबदृद्द, तनवािचन पयिवेिण, अतिरािर्िय असल अभ्यासको अवलम्बन एवं तनवािचन 
व्यवस्थापन तनकायबीचको दिपिीय िथा बहपुिीय सम्बति स्थापना र र्वस्िार जस्िा िेत्रमा 
र्वतभन्न कायि सम्पादन भएका तथए । प्रतिवेदन वषिमा यस िेत्रमा भएका मखु्य मखु्य कायिहरू 
यस प्रकार छन ्:- 

६.१ प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनसँग सम्बन्तिि कायिहरू  

६.१.१ तनवािचन पयिवेिणमा र्वन्शष्ट र्वदेशी अतितथहरूको व्यवस्थापन 

साकि  मलुकुमा रहेका तनवािचन व्यवस्थापन गने तनकायका प्रमखु िथा प्रतितनतिहरू र तनवािचन 
व्यवस्थापन गने अतिरािर्िय संस्थाका प्रमखु िथा प्रतितनतिहरू समेि गरी जम्मा ३५ जना र्वन्शष्ट 
व्यन्क्तत्वहरूलाई  प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा तनवािचन, २०७४ को पयिवेिणको लातग 
आमतत्रण गररएको तथयो । सो आमतत्रणका सतदभिमा सम्वन्तिि तनकाय/सस्थाहरूसँग तनरतिर 
सम्पकि मा रही आवश्यक सहजीकरण गने कायि भएको तथयो ।  

तनवािचन आयोगको तनमतत्रणालाई स्वीकार गदै अफगानन्स्िान, बङ्गलादेश, भटुान, भारि, पार्कस्िान 
र मान्ल्दभ्स साथै इतडोनेतसयावाट १९ जना अतितथहरू तनवािचन पयिवेिणको लातग आउनभुएको 
तथयो।आयोगले आमतत्रण गरेका अतितथहरूको भ्रमण व्यवस्थापनमा आवश्यक सहजीकरणको 
कायि गररएको तथयो।   

तनवािचन आयोगले आमन्तत्रि अतितथहरूको सम्मानमा तमति २०७४।०८।२० गिे आयोजना 
गरेको रात्रीभोजमा काठमाडौंन्स्थि कुटनीतिक तनयोगका प्रमखु िथा प्रतितनतिहरू, अतिरािर्िय 
पयिवेिण संस्थाका प्रतितनतिहरू, तनवािचन आयोगका र्वकास साझेदार संस्थाका प्रमखुहरूलाई 
आमतत्रण गररएको तथयो।यसका साथै पवुि प्रमखु तनवािचन आयकु्तहरू, सवै संवैिातनक तनकायका 
प्रमखु र पदातिकारीहरू, आयोगमा सेवा गरेका पीूवि सन्चवहरू, नागररक समाजका र्वन्शष्ट 
व्यन्क्तत्वहरू, तनवािचन पयिवेिण गने संस्थाका प्रमखुहरूलाई समेि उक्त कायिक्रममा आमतत्रण 
गररएको तथयो। 
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यसका साथै अतिरािर्िय पयिवेिण गनि चाहने र्वदेशी पयिवेिण संस्थाहरूलाई आवेदन माफि ि 
तनवािचन पयिवेिण गनि आह्वान गररएको तथयो । काटिर सेतटर, यरुोर्पयन यतुनयन, अतकावा, एतरेल 
गरी जम्मा ४ वटा अतिरािर्िय संस्थाले पयिवेिण अनमुति तलए बमोन्जम सो सींस्थावाट 
पयिवेिणको लातग आएका पयिवेिण टोलीको िफि वाट प्रमखु तनवािचन आयकु्तसँग भएका न्शष्टाचार 
भेटघाटहरूको व्यवस्थापन र तनवािचन पयिवेिणको क्रममा देन्खएका समस्याहरूलाई सामािान 
गनिको लातग समेि आवश्यक समतवय र सहकायि गररएको तथयो ।  

६.१.२ अतिर्क्रि या कायिक्रम  

तनवािचनको समयमा तनवािचन सम्वतिी ियारी, अतिरािर्िय पयिवेिण र तनवािचन सम्वतिी अतय 
समसामर्यक र्वषयवस्िमुा अतिरािर्िय जगिलाई र्वश्वस्ि िलु्याउन र तनवािचनमा अतिरािर्िय 
समथिन प्राप्त गनि तनवािचन आयोगले काठमाडौँमा रहेका कुटनीतिक तनयोगका प्रमखुहरू र 
तनवािचनसँग सम्वन्तिि अतिरािर्िय र्वकास साझेदार संस्थाका प्रतितनतिहरूलाई आमतत्रण गरी 
अतिर्क्रि या कायिक्रम सञ्चालन गने गदिछ । प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका 
सतदभिमा र्वदेशी कुटनीतिक तनयोगका प्रमखुहरू र तनवािचनसँग सम्वन्तिि अतिरािर्िय संस्थाका 
प्रतितनतिहरूलाई आमतत्रण गरी तमति २०७४।०७।०१ गिे आयोगको सभाहलमा अतिर्क्रि या 
कायिक्रमको आयोजना गररएको तथयो । सो अतिर्क्रि या कायिक्रममा बङ्गलादेश, रातस, जमिनी, 
न्स्वजरल्याण्ड र श्रीलङ्काका महामर्हम राजदिुहरूको उपन्स्थति तथयो भने अिेतलया, भारि, 

इजरायल, पार्कस्िान, नवे, डेनमाकि , रूस, अमेररका, बेलायि, यरुोपेली यतुनयन लगायि र्वतभन्न देशका 
कुटनीतिक तनयोगका प्रतितनतिहरूको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनका सतदभिमा आयोगवाट लाग ुगररएको तनवािचन 
आचारसंर्हिाको कायाितवयन, काठमाडौँन्स्थि कुटनीतिक तनयोगका प्रतितनतिहरूले तनवािचन 
पयिवेिण गने र्वषय र बदर मिपत्रको सङ्खख्या घटाउने एवं आयोगवाट गररएको ियारीसम्वतिमा 
कूटनीतिज्ञहरूले राख्नभुएका न्जज्ञासाहरूको प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा अयोिीप्रसाद यादव र 
परराि मतत्रालयका सन्चव शंकरदास बैरागीले जवाफ ददनभुएको तथयो।  

कायिक्रममा आयोगका तनवािचन आयकु्तहरू इला शमाि, नरेतद्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, 

सिुीरकुमार शाह िथा आयोगका सन्चव बेगेतद्रराज शमाि पौड्याल, परराि मतत्रालयका सन्चव 
शंकरदास वैरागी, अथि मतत्रालयका राजश्व सन्चव  न्शन्शरकुमार ढंुगाना र गहृ मतत्रालयका 
सहसन्चव केदार तयौपाने लगायिका पदातिकारीहरूको उपन्स्थिन्ी रहेको तथयो  कायिक्रममा 
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यूएनतडर्प, जाइका, यएुन ओमेन, आईएफइएस लगायि अतिरािर्िय र्वकास साझेदार संस्थाका 
प्रतितनतिहरू समेिको उपन्स्थिन्ी रहेको तथयो ।  

६.१.३ तनवािचन आयोगका पदातिकारीहरूसँग र्वदेशी पाहनुाको भेटघाट व्यवस्थापन 

तनवािचन आयोगले आतिररक र वाह्य सवै सरोकारवालाहरूलाई तनवािचन प्रति आश्वस्ि पादै 
तनवािचनको वािावरण ियार पानिको लातग तनवािचनका सरोकारवालाहरूसँगको भेटघाट गने गरेको 
छ ।यसै सतदभिमा यस तनवािचनको समयमा र्वतभन्न र्वदेशी कुटनीतिज्ञहरू र  र्वदेशी संघ 
सस्थाका प्रमखु िथा प्रतितनतिहरूले आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त र तनवािचन आयकु्तहरू, 

सन्चव र तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक सम्वति महाशाखा प्रमखुसँग भएका भेटघाटहरूलाई 
व्यवन्स्थि गनिको लातग बैठक व्यवस्थापन र अतभलेखीकरणको कायि गररएको तथयो ।  

आयोगमा र्वकास साझेदारको रूपमा हाल संयकु्त रािसङ्ख घीय र्वकास पररयोजना अतिगिि तनवािचन 
सहायिा पररयोजना सञ्चालनमा छ । त्यस्िै आईएफइएस र आइतडया इतटरनेसनलले पतन 
तनवािचन आयोगको सहयोगी संस्थाको रूपमा तनवािचन सम्वतिी कायिहरू गदै आएका छन।् 
र्वकास साझेदार तनकायवाट हनुे कायिहरू प्रभावकारी र तनष्पि ढङ्ख गवाट सञ्चालन गनि र कायिमा 
दोहोरोपन नहोस ्भन्नका लातग र्वकास साझेदार संस्थाका प्रमखुहरूसँग तनवािचन आयोगले तनरतिर 
सम्वाद र समतवय गरी कायि गदै आएकीो छ । र्वकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सम्वाद र 
समतवयलाई सवलीकरण गदै र्वकास साझेदार संस्थाहरूसँग तनरतिर सम्पकि मा रही तनवािचन 
अवतिमा र्वकास साझेदार संस्थावाट भएका तनवािचन सम्वतिी  वैदेन्शक सहयोगको पररचालनलाई  
व्यवन्स्थि वनाउने कायि भएको तथयो ।  

६.१.४ वैदेन्शक सहयोग तनदेशक िथा समतवय सतमतिको गठन 

तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ ले आयोगले नेपाल सरकारको सहमतिमा तनयतमि वजेट शीषिकबाट 
र्वतनयोन्जि रकमका अतिररक्त आयोगले वैदेन्शक सहायिा प्राप्तीी र पररचालन गनि सक्न े
व्यवस्था गरेको छ । यसरी वैदेन्शक सहायिा प्रातप्त गदाि नेपाल सरकारको र्वकास सहायिा 
नीति, २०७१ अनरुूप समेि हनुपुने हनुाले आयोगको तमति २०७३।११।१९ मा वसेको 
वैठकले तनवािचनमा वैदेन्शक सहायिा प्रातप्त र पररचालन सम्वतिी अविारणा पत्र पाररि गरेको 
तथयो । सो अविारणीा पत्र बमोन्जम प्रमखु तनवािचन आयकु्तको स यंोजकत्वमा वैदेन्शक सहयोग 
तनदेशक सतमति र तनवािचन न्शिा, िातलम िथा वैदेन्शक सम्बति महाशाखा प्रमखुको 
स यंोजकत्वमा वैदेन्शक सहयोग समतवय सतमतिको व्यवस्था गररएको तथयो । सो सतमतिले 
स्थानीय िह तनवािचनमा वैदेन्शक सहयोग प्राप्त गने िथा प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
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तनवािचनमा आमन्तत्रि र्वदेशी अवलोकनकिािहरूको व्यवस्थापन सम्बतिी कायि गरेको तथयो । 
प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको अवतिमा र्वतभन्न तमतिमा आवश्यकिानसुार 
वैदेन्शक सम्वति तनदेशक सतमति र वैदेन्शक सहयोग समतवय सतमतिको बैठक बसी कायि 
सम्पन्न गररएको तथयो। 

६.२ ERM Tool सम्बतिी अध्ययन भ्रमण 

International IDEA नेपालको सहयोगमा तनवािचन आयोग, नेपालले र्वगि केही समयदेन्ख 
Electoral Risk Management Tool को प्रयोग गरी नेपालको तनवािचन व्यवस्थापनमा जोन्खम 
र्वश्लषेण सम्बतिी अध्ययन गदै आइरहेको छ । यस सतदभिमा तनवािचन आयोग, नेपालका 
िफि बाट सन ्२०१४ जनु मर्हनामा प्रमखु तनवािचन आयकु्तसर्हिको दईु सदस्यीय टोलीले 
केतयाको भ्रमण गरी Peer-learning on the use of ERM Tool in Kenya र्वषयक अध्ययन गरेको 
तथयो । त्यसैगरी केतयाको Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) बाट 
नेपालको तनवािचन व्यवस्थापनमा ERM Tool को प्रयोग सम्बतिी अध्ययन गनि IEBC का 
आयकु्तको नेितृ्वको ४ सदस्यीय टोलीले २०७४ चैि १२ देन्ख २०७४ चैि १९ गिेसम्म 
आयोगको भ्रमण गरेको तथयो । भ्रमण टोलीका सदस्यहरूलाई आयोगका पदातिकारीहरू िथा 
र्वतभन्न शाखा, आयोगमा प्रयोगमा रहेको ERM Tool, र्वगिका तनवािचनहरूमा आयोगले प्रयोग 
गरेको ERM Tool बारेमा जानकारी प्रदान गररएको तथयो । आयोगका अतिररक्त न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयहरूमा हनु े दैतनक काम कारबाही, जोन्खम लगायि तनवािचनको समयमा न्जल्लाबाट 
गररन ेव्यवस्थापन सम्बतिमा जानकारी प्रदान गने उदे्दश्यले भ्रमण टोलीका सदस्यहरूलाई न्जल्ला 
तनवािचन कायािलय काभ्रपेलाञ्चोकको समेि भ्रमण गराइएको तथयो । 

यसैगरी नेपालको तनवािचनमा जोन्खम लगायि समग्र तनवािचन व्यवस्थापनको कायि सम्बतिमा 
तनवािचनका सरोकारवालाहरूसँग समेि भ्रमण टोलीको छलफल गराउने उदे्दश्यले तनवािचन 
पयिवेिण गने संस्था रार्िय तनवािचन पयिवेिण सतमतिमा समेि भ्रमण गराइएको तथयो । भ्रमण 
टोलीमा Prof. Abdi Yakub Guliye, Commissioner; Obadiah Keitany, Director In Charge of 

Risk; Linus Onyango, Officer In Charge of ERM Tool र William Kamboi, Risk Officer को 
सहभातगिा रहेको तथयो । 
६.३ FEMBoSA बैठकमा सहभातगिा 

२०७४ असोज ८ देन्ख १० सम्म (२४ देन्ख २६ सेप्टेम्बर २०१७) अफगातनस्िानको काबलुमा 
सम्पन्न भएको Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) को आठौँ 
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बैठकमा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिी प्रसाद यादव नेितृ्वको िीन सदस्यीय टोलीले 
नेपालको सहभातगिा जनाएको तथयो । 

सदस्य रािहरूका बीच तनवािचनका प्रर्क्रया िथा समग्र तनवािचन व्यवस्थापनका र्वषयमा अनभुव 
आदान प्रदान गने र तनवािचनसम्बतिी समसामर्यक र्वषयमा छलफल गने उदे्दश्यले आयोन्जि सो 
कायिक्रममा नेपालको िफि बाट प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवले हालै सम्पन्न 
भएको स्थानीय िह तनवािचनका र्वर्वि पिका बारेमा आफ्ना अनभुव प्रस्ििु गनुिभएको तथयो । 
तनवािचन र्ववाद तनरूपण िथा तनवािचनमा कोही मिदािा पतन नछुटुन ्भने्न मखु्य र्वषयमा केन्तद्रि 
रहेको सो कायिक्रममा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा.यादवले मिदािाको अतिकार, स्वच्छ तनवािचन 
प्रचार प्रसार अतभयान र मिदािाको बहृि सहभातगिा र्वषयमा कायिपत्र समेि प्रस्ििु गनुिभएको 
तथयो। बैठकमा आयोगका सहसन्चव श्री दीपक सवेुदी र उपसन्चव श्री महेशराज तिन्म्सनाको 
समेि सहभातगिा रहेको तथयो ।  

िीनददनसम्म सञ्चालन भएको सो बैठकले सन ्२०१७÷१८ को कायियोजना पाररि गनुिका साथै 
FEMBoSA को स्थायी सन्चवालय स्थापना गनि अध्ययन गने, िमिा अतभबरृ्द्धका कायिक्रममा 
एक आपसमा समतवयात्मक ढङ्गले अगातड बढ्ने, तनवािचन अनगुमन कायिक्रम सञ्चालन गने, 

तनवािचन र्ववाद तनरूपण संयतत्र सम्बतिमा एक आपसमा ज्ञान आदान प्रदान गने लगायिका 
र्वषय समेर्टएको काबलु घोषणापत्र पाररि गरेको तथयो । 

६.४ आयकु्त िथा कमिचारीहरूको जापान भ्रमण 

जापानको राजिानी टोर्कयोमा आयोन्जि Dialogue Program on Election Administration and 

Management र्वषयक छलफल कायिक्रममा भाग तलन तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको 
नेितृ्वमा तनवािचन आयकु्त श्री सिुीरकुमार शाह, सन्चव श्री महेश्वर तयौपान,े सहसन्चविय श्री सशुील 

कोइराला र श्री नवराज ढकाल, उपसन्चव श्री देशबति ुअतिकारी र कम्प्यटुर इन्ञ्जनीयर श्री सरुज 

प्रकाश अयािलले तमति २०७४ साल भदौ ६ गिेदेन्ख १४ गिे (२२ देन्ख ३०, अगष्ट २०१७) सम्म 

तमत्रराि जापानको भ्रमण गनुिभएको तथयो । भ्रमण कायिक्रमको संयोजन र भ्रमणको सम्पूणि खचिको 
व्यवस्थापन जापानी सहयोग संस्था जाइकाले गरेको तथयो ।भ्रमणको अवसरमा र्प्रफेक्चरका 
गभनिरको तनवािचनको लातग भएको मिदान, मिपेर्टका सङ्कलन, मिगणनापूविको ियारी र 
मिगणना कायिको अवलोकन गररनकुा साथै तनवािचन व्यवस्थापन तनकायका पदातिकारी, कमिचारी 
र जाइकाका उच्च अतिकारीहरूसँग तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतिी र्वर्वि र्वषयमा छलफल 
गररएको तथयो । 
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पररच्छेद ७ 

तनवािचन व्यवस्थापन िथा सञ्चालन 
 

यस वषि तनवािचन आयोगले रािपति िथा उपरािपति, प्रतितनति सभा, रार्ियसभा, प्रदेश सभा र 
स्थानीय िहको िेस्रो चरणको तनवािचन सफलिापूविक सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदन वषिमा 
तनवािचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका िेत्रमा सम्पादन भएका कायिहरूलाई देहाय अनसुार प्रस्ििु 
गररएको छ । 

७.१ स्थानीय िह तनवािचन 

७.१.१ स्थानीय िहको सङ्खख्या  

७.१.१.१ गाउँपातलका िथा नगरपातलका 

स्थानीय िहको पनुसंरचनाका लातग नेपाल सरकारबाट तमति २०७२ साल चैि १ गिे गठन 
भएको गाउँपातलका, नगरपातलका िथा र्वशेष, संरन्िि वा स्वायि िेत्रहरूको सङ्खख्या िथा 
सीमाना तनिािरण आयोगले मलुकुभर ७१९ गाउँपातलका िथा नगरपातलका रहने गरी तमति 
२०७३।९।२२ मा नेपाल सरकार समि प्रतिवेदन पेश गरेको तथयो । ित्पश्चाि नपेाल सरकार 
(मन्तत्रपररषद्) को २०७३ माघ २२ को तनणियानसुार सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रीको संयोजकत्वमा एक सतमति गठन भई उक्त सतमतिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आिारमा 
नेपाल सरकार (मन्तत्रपररषद्) बाट २०७३ फागनु २२ गिेको तनणियले ७४४ गाउँपातलका िथा 
नगरपातलका कायम भएका तथए ।  

पर्हलो चरणको तनवािचन २०७४ साल वैशाख ३१ गिे सम्पन्न भइसकेपतछ २०७४ साल जेठ 
८ गिे तनवािचन हनु बाँकी मध्ये िराई मिेशका १६ वटा न्जल्ला (प्रदेश नं.२ का आठ न्जल्ला 
र झापा, मोरङ, सनुसरी, नवलपरासी (बदिघाट ससु्िापन्श्चम), रूपतदेही, कर्पलवस्ि,ु बाँके र 
कैलाली) मा स्थानीय िहको सङ्खख्या र सीमाना हेरफेर िथा स्िरोन्नति गरी २२ वटा गाउँपातलका 
िथा नगरपातलका थप गरेको तथयो । यस र्वरूद्ध सम्मातनि सवोच्च अदालिमा ररट परी २०७४ 
साल जेठ ८ गिेको स्थानीय िह थप गने सम्बतिी उन्ल्लन्खि तनणिय कायाितवय नगनुि नगराउन ु
भनी सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट २०७४ जेठ १२ गिे अतिररम आदेश जारी भयो। यसपतछ 
२०७४ साल असार १४ गिे दोस्रो चरणको तनवािचन सम्पन्न भयो ।  

गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको सङ्खख्या थप गने तनणिय र्वरूद्ध परेको ररट तनवेदन सम्मातनि 
सवोच्च अदालिबाट २०७४ साउन २६ गिे खारेज भयो । ररट तनवेदन खारेज भएपतछ साउन 
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३१ गिे सरकारबाट िेस्रो चरणमा तनवािचन हनु ेप्रदेश नं. २ का आठ न्जल्लामा स्थानीय िहको 
सङ्खख्या र सीमाना हेरफेर एवं स्िरोन्नति गरी १३६ गाउँपातलका िथा नगरपातलका कायम गररयो 
र मलुकुभर जम्मा ७५३ गाउँपातलका िथा नगरपातलका कायम भए । गाउँपातलका िथा 
नगरपातलका एवं वडाहरुको सङ्खख्यात्मक र्ववरण देहायको िातलकामा ददइएको छ :- 

गाउँपातलका िथा नगरपातलका एवं वडाहरुको सङ्खख्यात्मक र्ववरण  

प्रदेश नं. गाउँपातलका िथा नगरपातलका र वडा  सङ्खख्या 

म.न.पा उ.म.न.पा. न.पा. गा.पा. जम्मा जम्मा वडा 

१ १ २ ४६ ८८ १३७ ११५७ 

२ १ ३ ७३ ५९ १३६ १२७१ 

३ ३ १ ४१ ७४ ११९ ११२१ 

४ १ ० २६ ५८ ८५ ७५९ 

५ ० ४ ३२ ७३ १०९ ९८३ 

६ ० ० २५ ५४ ७९ ७१८ 

७ ० १ ३३ ५४ ८८ ७३४ 

जम्मा ६ ११ २७६ ४६० ७५३ ६७४३ 

 

७.१.१.२ न्जल्ला सभा  

नेपालको संर्विानको िारा २२० ले न्जल्ला सभा िथा न्जल्ला समतवय सतमतिको गठन सम्बतिमा 
र्वतभन्न व्यवस्था गरेको छ । यस अनसुार न्जल्ला तभत्रका गाउँपातलका र नगरपातलकाहरूबीच 
समतवय गनि एक न्जल्ला सभा रहने, न्जल्ला सभाको िफि बाट गनुिपने सम्पूणि कायि सम्पादनको 
लातग कम्िीमा िीन जना मर्हला र कम्िीमा एकजना दतलि वा अल्पसङ्खख्यक सर्हि बढीमा ९ 
सदस्य रहेको न्जल्ला समतवय सतमति रहने व्यवस्था गरेको छ।सोही अनसुार मलुकुभर ७७ 
न्जल्ला सभा गठन भएका छन ्। 
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७.१.२ तनवािचन तमति  

स्थानीय िहको तनवािचन प्रदेश नं. ३,४ र ६ का ३४ न्जल्लाका २८३ स्थानीय िहमा २०७४ 
साल बैशाख ३१ गिे पर्हलो चरणमा, प्रदेश नं. १, ५ र ७ का ३५ न्जल्लाका ३३४ स्थानीय 
िहमा २०७४ साल असार १४ गिे दोस्रो चरणमा र प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय िहमा 
२०७४ साल असोज २ गिे गरी िीन चरणमा सम्पन्न भयो । 

तनवािचन आयोग ऐन,२०७३ को दफा ३ र स्थानीय िह तनवािचन ऐन,२०७३ को दफा ४ मा 
सरकारले तनवािचन आयोगको परामशिमा तनवािचनको तमति िोक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय 
िहको तनवािचन २०७४ साल वैशाख ३१ गिे आइिबार एकै चरणमा सम्पन्न गने गरी नेपाल 
सरकारबाट २०७४ साल फागनु ९ गिे स्थानीय िह तनवािचनको तमति घोषणा भएको तथयो ।  

सम्माननीय प्रिानमतत्रीको समपुन्स्थतिमा माननीय उपप्रिानमतत्री िथा गहृ मतत्री, तनवािचन 
आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त र अतय तनवािचन आयकु्तहरू सहभागी तमति २०७४ बैशाख 
१० गिेको बैठकबाट स्थानीय िहमा सबै राजनीतिक दल र आममिदािाहरूको सहभातगिा 
सतुनन्श्चि गरी शान्तिपूणि, भयरर्हि र र्वश्वसनीय वािावरणमा तनवािचन सम्पन्न गनि स्थानीय िहको 
तनवािचन दईु चरणमा सम्पन्न गनि उपयकु्त हनुे परामशि अनरुूप पर्हलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ 
र ६ का स्थानीय िहको तनवािचन तमति २०७४ बैशाख ३१ गिे आईिबार  र दोस्रो चरणमा 
प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का स्थानीय िहको तनवािचन तमति २०७४ साल जेठ ३१ गिे बिुबार 
सम्पन्न गने गरी नेपाल सरकारबाट २०७४ साल वैशाख १० गिे पनु: अको तमति िोर्कएको 
तथयो ।त्यसपतछ पनु: तमति २०७४ जेठ १५ गिे नेपाल सरकारबाट प्रदेश नं १, २, ५ र ७ 
का स्थानीय िहको तनवािचन २०७४ साल जेठ ३१ गिेको सट्टा २०७४ साल असार ९ गिे 
गने गरी िोर्कयो । उक्त तमतिमा मनु्स्लम समदुायको पर्वत्र रमजान मर्हनाको इद पवि परेको 
र मिेश केन्तद्रि दलहरूलाई तनवािचनमा भाग तलन अनकुुल वािावरण तनमािण गनिका लातग 
तनवािचनको तमति केही ददन पर सानि उपयकु्त भएको भनी नेपाल सरकारबाट २०७४ साल जेठ 
१७ गिे राजनीतिक दल र आयोगसँगको परामशिमा पूवि तनिािररि तमति २०७४ साल असार ९ 
गिेको सट्टा असार १४ गिे तनवािचन सम्पन्न गने गरी तनवािचनको नयाँ तमति िोर्कएको तथयो ।  

प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का स्थानीय िहको तनवािचन २०७४ साल असार १४ गिे सम्पन्न 
गने गरी तमति िोर्कएकोमा सम्भार्वि ितिको तनराकरण गनि सदुृढ राजनीतिक सहमति आवश्यक 
भएको र त्यस सतदभिमा संर्विानको स्वीकायििा बढाउँदै असतिषु्ट राजनीतिक दलहरूका 
सरोकारहरूलाई सम्वोिन गनि थप समय आवश्यक देन्खएको हुँदा सो दीघिकातलन रार्िय उदे्दश्य 
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प्रातप्तका लातग प्रदेश नं. २ को तनवािचन सानि उपयकु्त देन्खन आएको भनी नेपाल सरकारबाट 
२०७४ साल असार १ गिे दोस्रो चरणमा परेका प्रदेशमध्ये प्रदेश नं २ को स्थानीय िहको 
तनवािचन २०७४ साल असोज २ गिे सम्पन्न गने गरी अको तमति िोर्कयो।  

७.१.३ तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त र कायािलय सञ्चालन 

७.१.३.१ तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गनि नामावली माग 

नेपालको संर्विानको िारा १५० मा नेपाल सरकारले तयाय पररषदसँग परामशि गरी न्जल्ला 
तयायािीशलाई केही खास अवतिका लातग कानून वा तयाय सम्बतिी अनसुतिान वा अतवेषण िथा 
तनवािचन सम्बतिी काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी स्थानीय िह तनवािचन ऐन, 
२०७३ को पररच्छेद ३ को दफा (७) को उपदफा (१) र (२) मा संर्विान िथा अतय प्रचतलि 
कानून बमोन्जम तनवािचनमा सम्पादन गनुिपने काम गनि वा गराउनका लातग प्रत्येक न्जल्लामा 
आयोगले एक जना मखु्य तनवािचन अतिकृि र आवश्यकिा अनसुार तनवािचन अतिकृि तनयनु्क्त 
गने, यसरी तनयनु्क्त गनिका लातग आयोगले तयाय पररषदको परामशिमा न्जल्ला तयायािीशलाई 
मखु्य तनवािचन अतिकृिमा र तयाय सेवा आयोगको परामशिमा तयाय सेवाका राजपत्रार्ङ्कि 
अतिकृिलाई तनवािचन अतिकृिमा तनयनु्क्त गने एवं यसरी तनवािचन अतिकृि तनयनु्क्त गदाि तयाय 
सेवाका अतिकृिलाई मात्र तनयनु्क्त गनि नसर्कएमा तनजामिी सेवातभत्रका अतय सेवाका राजपत्रार्ङ्कि 
अतिकृिलाई समेि तनयनु्क्त गनि सक्ने प्राविान रहेको छ । 

प्रदेश नं. २ का ८ न्जल्लामा ित्काल कायम रहेका १२७ स्थानीय िहको तनवािचन सञ्चालनको 
लातग ८ जना मखु्य तनवािचन अतिकृि र ११९ जना तनवािचन अतिकृि तनयकु्त गनुिपने भएकोले 
तयाय पररषदसँग परामशि गरी ८ जना न्जल्ला तयायािीशको  र तयाय सेवा आयोगको परामशिमा 
तयाय सेवाका राजपत्रार्ङ्कि दििीय शे्रणीका १२९ जना अतिकृिको नामावली उपलव्ि गराइददन 
नेपाल सरकार कानून, तयाय िथा संसदीय मातमला मतत्रालयमा लेखी पठाइएकोमा २०७४ साल 
साउन २३ गिे र्ववरण प्राप्त भएको तथयो ।  

पर्हलो चरणको तनवािचन सम्पन्न भइसकेपतछ २०७४ साल जेठ ८ गिे नेपाल सरकारले तनवािचन 
हनु बाँकी िराई मिेशका १६ वटा न्जल्ला (प्रदेश नं.२ का आठ न्जल्ला र झापा, मोरङ, सनुसरी, 
नवलपरासी (बदिघाट ससु्िापन्श्चम), रूपतदेही, कर्पलवस्ि,ु बाँके र कैलाली) मा २०७४ साल 
जेठ ८ गिे स्थानीय िहको सङ्खख्या र सीमाना हेरफेर िथा स्िरोन्नति गरी २२ वटा गाउँपातलका 
िथा नगरपातलका थप गरेको तथयो । यस र्वरूद्ध सम्मातनि सवोच्च अदालिमा ररट परी २०७४ 
साल जेठ ८ गिेको स्थानीय िह थप गने सम्बतिी उन्ल्लन्खि तनणिय कायाितवय नगनुि नगराउन ु
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भनी सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट २०७४ जेठ १२ गिे अतिररम आदेश जारी भएकोले सोही 
अनरुूप तनवािचनको ियारी अगातड बढाइएको तथयो । गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको सङ्खख्या 
थप गने तनणिय र्वरूद्ध परेको मातथ उन्ल्लन्खि ररट तनवेदन सम्मातनि सवोच्च अदालिबाट 
२०७४ साउन २६ गिे खारेज  भयो । ररट तनवेदन खारेज भएपतछ साउन ३१ गिे सरकारबाट 
प्रदेश नं. २ का आठ न्जल्लामा स्थानीय िहको सङ्खख्या र सीमाना हेरफेर एवं स्िरोन्नति गरी 
१३६ गाउँपातलका िथा नगरपातलका कायम गररयो। यस अवस्थामा तनवािचन अतिकृिको 
नामावली पनु: माग गनुिपने अवस्था आयो । २०७४ साल भदौ १ गिेदेन्ख लाग ुहनु ेगरी मखु्य 
तनवािचन अतिकृि र तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त गनुिपने अवस्थामा तयाय सेवा आयोगको 
परामशिमा नेपाल तयाय सेवाका अतिकृिको नामावली माग गरी तनयनु्क्त गनि नसर्कन ेअवस्था 
रह्यो  । फलि: स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनरुूप आयोगको तमति 
२०७४ साउन २९ को तनणियानसुार आवश्यक सङ्खख्यामा नेपाल प्रशासन सेवाका र नेपाल न्शिा 
सेवाका राजपत्रांर्कि दििीय शे्रणीका अतिकृिको नामावली प्राप्त गररएको तथयो । आयोगको 
तमति २०७४ साल साउन ३१ गिेको तनणियानसुार २०७४ साल भदौ १ गिेदेन्ख लाग ुहनुेगरी 
८ जना न्जल्ला तयायािीशलाई सम्बन्तिि न्जल्लाको मखु्य तनवािचन अतिकृिमा र नेपाल तयाय 
सेवाका १०७ जना, नेपाल प्रशासन सेवाका ६ जना र नेपाल न्शिा सेवाका १५ जना गरी 
१२८ जना राजपत्रांर्कि दििीय शे्रणीका अतिकृिलाई तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गररएको 
तथयो। मखु्य/तनवािचन अतिकृिको नामावली अनसूुची २६ मा समावेश गररएको छ । 
७.१.३.२ तनवािचन अतिकृिको कायािलयको जनशन्क्त  

तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको लातग देहाय बमोन्जम मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा 
११ (एघार) जना र तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा ९ (नौ) जनासम्म कमिचारी, सरुिाकमी 
रहन ेव्यवस्था रहेको तथयो । 

७.१.३.२.१ मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा रहन ेकमिचारी  

(क)  मखु्य तनवािचन अतिकृि     – एकजना  

(ख)  सहायक तनवािचन अतिकृि, रा.प. ििृीय शे्रणी   – एकजना 

(प्रशासतनक कायि सम्पादन गने)  

(ग)  शाखा अतिकृि      – एकजना 

(आचारसंर्हिा अनगुमनकिािको समेि कायि गने)  
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(घ)  लेखा अतिकृि वा लेखापाल     – एकजना  

(ङ)  सहायक कमिचारी, प्रशासन (ना.स ुवा खररदार)  – दईुजना  

(च)  सहायक कमिचारी (कम्प्यटुर अपरेटर)   – एकजना 

(छ)  सवारी चालक वा सयस     – एकजना  

(ज)  कायािलय सहयोगी      –दईुजना  

(झ)  सरुिा गाडि       –एकजना  

मखु्य तनवािचन अतिकृिले आफ्नो कायािलयको लातग आवश्यक पने कमिचारी न्जल्लान्स्थि सरकारी 
कायािलयबाट काजमा ल्याउन ुपने व्यवस्था गररएको तथयो । यसै गरी मखु्य तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन, मिदान अतिकृि िथा कमिचारीलाई दैतनक िथा भ्रमण 
भिा भकु्तानी एवं मिपत्र रूज ुगरी मिदान अतिकृिलाई बझुाउन ेकामको लातग कायिबोझको 
आिारमा जनशन्क्त व्यवस्थापन तनदेन्शका र आतथिक तनदेन्शकामा उन्ल्लन्खि मापदण्ड बमोन्जम 
थप जनशन्क्त काजमा ल्याई काममा लगाउन सर्कन ेव्यवस्था तमलाइएको तथयो । 

७.१.३.२.२ तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा रहन ेकमिचारी  

(क)  तनवािचन अतिकृि       – एकजना  

(ख)  सहायक तनवािचन अतिकृि, रा.प. ििृीय    – एकजना 

(प्रशासतनक एवं आचार संर्हिा अनगुमनकिािको समेि कायि गने)  

(ग)  सहायक कमिचारी (ना.स.ु वा खररदार)    – एकजना  

(घ)  सहायक कमिचारी (लेखापाल वा सह लेखापाल)   – एकजना  

(ङ)  कम्प्यटुर अपरेटर (कम्प्यटुर उपलब्ि भएको स्थानमा मात्र)  – एकजना  

(च)  सवारी चालक वा सयस      – एकजना  

(सरकारी सवारी सािन वा घोडा उपलब्ि भएको अवस्थामा मात्र)  

(छ)  कायािलय सहयोगी       – दईुजना  

(ज)  सरुिा गाडि        – एकजना  
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तनवािचन अतिकृिले आफ्नो कायािलयको लातग आवश्यक पने कमिचारी उपलब्ि भएसम्म 
सम्बन्तिि गाउँपातलका वा नगरपातलकामा कायिरि सरकारी कमिचारीमध्येबाट र त्यस्िा कमिचारी 
उपलब्ि हनु नसकेमा मात्र न्जल्लान्स्थि सरकारी कायािलयबाट काजमा ल्याउन ुपने व्यवस्था 
गररएको तथयो । यसैगरी तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन अवतिको लातग कायिबोझको आिारमा 
जनशन्क्त व्यवस्थापन तनदेन्शका र आतथिक तनदेन्शकामा उन्ल्लन्खि मापदण्ड बमोन्जम थप 
जनशन्क्त काजमा ल्याई काममा लगाउन सर्कने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । 

मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय २०७४ साल भदौ ७ गिे र तनवािचन अतिकृिको कायािलय 
२०७४ साल भदौ १२ गिे स्थापना गररएको तथयो । मखु्य तनवािचन अतिकृि र तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय तनवािचन सम्पन्न भएको तमतिले १५ (पतर) ददनसम्म सञ्चालनमा रहेका 
तथए ।  

७.१.४ तनवािचन कायिक्रम    

स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७३ को दफा ५ मा तनवािचन कायिक्रमको सूचना प्रकाशन गनुिपने 
व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र 
दिािदेन्ख उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान गने र मिदान गने तमति, समय र स्थान उल्लेख 
गनुिपने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनरुूप तनवािचन आयोगले तनवािचन कायिक्रम स्वीकृि गरी 
तनवािचन सम्पन्न गने गदिछ । प्रदेश नं. २ मा भएको तनवािचनको लातग तमति २०७४ भदौ २१ 
मा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दिाि गनेदेन्ख २०७४ भदौ २४ गिे उम्मेदवारलाई तनवािचन 
न्चह्न प्रदान गने र २०७४ असोज २ गिे मिदान गने कायिक्रम रहेको तथयो । तनवािचन 
कायिक्रम अनसूुची –२७ मा ददइएको छ । 

७.१.४.१ तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन 

स्वीकृि कायिक्रम अनरुूप २०७४ साल भदौ २१ गिेदेख २४ गिेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन 
पत्र दिाि गनेदेन्ख उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान गनेसम्मको कायिक्रम सञ्चालन भएको 
तथयो। प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय िहमा प्रमखु वा अध्यि १३६ जना, उपप्रमखु वा 
उपाध्यि १३६ जना, वडाध्यि १२७१ जना, मर्हला वडा सदस्य १२७१ जना, दतलि मर्हला 
वडा सदस्य १२७१ जना र अतय वडा सदस्य २५४२ जना सर्हि जम्मा ६ हजार ६२७ पदको 
लातग जम्मा ३७,८४१ जनाको मनोनयन पत्र दिाि भएको तथयो । दतलि मर्हला वडा सदस्य 
९ पदमा भने उम्मेदवारी नै परेन । मनोनयन पत्र दिाि गराएकामध्ये ५४८ जनाले उम्मेदवारी 
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र्फिाि तलएका  र ४५ जनाको मनोनयनपत्र रद्द भएको तथयो । उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा 
जम्मा ३७,२४८ जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको तथयो ।  

७.१.४.१.२ उम्मेदवारको मतृ्यकुो कारण संशोतिि तनवािचन कायिक्रम  

तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन भईरहदा राजर्वराज नगरपातलका वडा नं. १५ मा रार्िय जनिा पाटी 
नेपाल राजनीतिक दलबाट वडा अध्यि पदका उम्मेदवार महतथी यादवको मतृ्य ुभएको कारण 
तनवािचन कायिक्रम संशोिन गनुिपरेको तथयो । उक्त वडाको वडाध्यि पदमा रार्िय जनिा पाटी 
नेपाल राजनीतिक दलको िफि बाटमात्र उम्मेदवारी ददने गरी २०७४ साल असोज ३ गिे तनवािचन 
कायिक्रम सञ्चालन गने र वडा नं. १५ का मिदान केतद्रमा २०७४ साल असोज ५ गिे मिदान 
कायि सञ्चालन गने  गरी आयोगको तमति २०७४ साल असोज १ गिेको तनणियबाट तनवािचन 
कायिक्रम संशोिन गररएको तथयो । वडा नं १५ का सबै मिदान केतद्रबाट मटपेर्टका तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा प्राप्त भएपतछ मात्र मिगणना कायि प्रारम्भ गने व्यवस्था तमलाइएको 

 तथयो ।  

७.१.५ मिदान केतद्र व्यवस्थापन 

स्थानीय िह तनवािचनको लातग आयोगको २०७३ साल फागनु २२ गिेको तनणियले प्रदेश नं. 
२ का आठ न्जल्लामा ित्काल कायम १२७ स्थानीय िहका २ हजार १६६ मिदान स्थलमा 
३ हजार ५७७ मिदान केतद्र कायम गररएका तथए । मातथ उल्लेख भए बमोन्जम २०७४ 
साल साउन ३१ गिे नेपाल सरकारबाट तनवािचन हनु बाँकी प्रदेश नं. २ का आठ न्जल्लामा 
स्थानीय िहको सङ्खख्या र सीमाना हेरफेर एवं स्िरोन्नति गरी १३६ गाउँपातलका िथा नगरपातलका 
कायम गरेपतछ पररवतििि पररन्स्थतिलाई मध्यनजर गरी मिदान केतद्रको पनुरावलोकन गनि 
आवश्यक महशसु भएकोले प्रदेश नं. २ का आठवटै न्जल्ला तनवािचन कायािलयलाई २०७४ 
साउन ३० गिे मिदान केतद्र पनुरावलोकन गरी न्जल्लास्िरमा रहेको तसफाररस सतमतिबाट 
तनणिय गराई केतद्रमा पठाउन लेखी पठाइयो । न्जल्लाबाट प्राप्त तसफाररस बमोन्जम २१६६ 
मिदान स्थलमा ३७६९ मिदान केतद्र तनिािरण गररएको तथयो ।  

७.१.६ मिपत्र व्यवस्थापन 

स्थानीय िह तनवािचन ऐन,२०७३ को दफा ५ को उपदफा (५) ले तनवािचन कायिक्रम प्रकाशन 
गदाि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपतछ तनवािचन प्रचार प्रसारको लातग बढीमा १५ 
ददनको अवति रहने गरी प्रकाशन गनुिपने व्यवस्था गरेको छ । व्यवहारि: यो अवति मिपत्र 
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छपाइ गरी तनवािचन अतिकृिको कायािलय हुँदै मिदान केतद्रसम्म परु् याउन ुपने अवति समेि हो 
। यति छोटो अवतिमा उपलव्ि पूवाििारका कारण उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न र्विरण गरेपतछ 
उक्त न्चह्नहरू राखी मिपत्र छपाइ गनि सामातयि: असम्भव प्राय: हनुे गरेकोले र्वगिदेन्ख नै 
स्थानीय िह तनवािचनको मिपत्र उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न र्विरण गनुि अगावै छपाइ गने 
गररएको छ । मातथ उन्ल्लन्खि समय सीमाको कारण यो अभ्यासलाई यस पटक पतन तनरतिरिा 
ददन ुपने बाध्यिा भयो । 

आयोगबाट तमति २०७३।११।१९ मा मिपत्र व्यवस्थापन सम्बतिी नीति िजुिमा गने, मिपत्र 
र नमनुा मिपत्रको ढाँचा तनिािरण गने, छपाइ गनुिपने सङ्खख्या यर्कन गने, छपाइ र ढुवानी 
कायिको व्यवस्थापन गने लगायिका कायि सम्पन्न गनि तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको 
संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय मिपत्र व्यवस्थापन िथा आतिकाररिा तनिािरण र कायिक्रम िजुिमा 
सतमति र सतमतिको कायि सम्पादनमा आवश्यक सहयोग गनि तनवािचन व्यवस्थापन महाशाखा 
प्रमखुको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक मिपत्र व्यवस्थापन उपसतमति गठन भएको तथयो ।  

स्थानीय िह तनवािचनमा एकजना मिदािाले अध्यि वा प्रमखु एकजना, उपाध्यि वा उपप्रमखु 
एकजना, सम्बन्तिि वडाका वडाध्यि एकजना, मर्हला वडा सदस्य एकजना, दतलि मर्हला वडा 
सदस्य एकजना र वडा सदस्य दइुजना गरी र्वतभन्न ७ (साि) जना उम्मेदवारलाई मिदान    
गछिन । यसथि अध्यि वा प्रमखुका लातग एक, उपाध्यि वा उपप्रमखुका लातग एक, वडाध्यिका 
लातग एक, मर्हला वडा सदस्यका लातग एक, दतलि मर्हला वडा सदस्यका लातग एक र वडा 
सदस्य दइुजनाका लातग एक गरी र्वतभन्न ६ वटा अलग अलग मिपत्र आवश्यक हतुछ। ६ 
वटा अलग–अलग मिपत्र व्यवस्था गदाि मिदिालाई मि सङ्केि गनि अप्ठेरो हनुे भई तनवािचन 
प्रर्क्रया जर्टल हनु ेर मिदान कायि व्यवस्थापन गनि  समेि तनकै कदठनाई हनु ेभएकोले जम्मा 
जम्मी र्वभन्न  ६  वटा मिपत्र कागजको एउटै सीटमा छपाइ गने गरी तडजाइन गररएको तथयो 
। न्जल्लामा उपन्स्थि राजनीतिक दलको सङ्खख्या र सम्भार्वि स्वितत्र उम्मेदवारको सङ्खख्या 
अनसुार मिपत्र व्यवस्थापन गनुिपने भएकोले जम्मा जम्मी र्वतभन्न ६ आकारका मिपत्र छपाइका 
लातग तडजाइन गररएको तथयो ।  प्रदेश नं. २ का ८ वटै न्जल्लाका लातग ७२ x ५१ से.मी. 
आकारको ६८ लहरमा तनवािचन न्चह्न रहेको मिपत्र छपाइ गररएको तथयो । 

मिपत्रमा तनवािचन न्चह्न राख्दा व्यवस्थार्पका संसदमा प्रतितनतित्व गरररहेका राजनीतिक दलका 
उम्मेदवारका लातग सम्बन्तिि दलको तनवािचन न्चह्न र अतय राजनीतिक दलका िथा स्वितत्र 
उम्मेदवारका लातग स्वितत्र तनवािचन न्चह्नहरूको समूह तनिािरण गरी उक्त न्चह्नहरू समावेश गरी 
मिपत्र छपाइ गररएको तथयो । छैठौँ मिपत्रबाट तनवािन्चि हनुे वडा सदस्य दईुजनाको तनवािचन 
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न्चह्नको हकमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान गने सम्बतिमा दवैु जना 
एकै राजनीतिक दलका उम्मेदवार हनु ेहुँदा सम्बन्तिि दलकै तनवािचन न्चह्न ददनपुने, उम्मेदवारले 
प्रचार प्रसार गदाि आफूलाई मिदान गनि आग्रह गदाि पतन कुन न्चह्नमा मिदान गनुि पने हो स्पष्ट 
गनि आवश्यक हनु ेर मिदािाले पतन आफूले मिदान गनि चाहेको उम्मेदवारको तनवािचन न्चह्न 
कुन हो थाहा पाउन आवश्यक हनु ेभएकोले उक्त मिपत्रबाट तनवािन्चि हनुे दईु जना सदस्यका 
लातग एक जनालाई एउटा तनवािचन न्चह्न भएको न्चह्न र अकोलाई दईुवटा तनवािचन न्चह्न भएको 
न्चह्न प्रदान गने गरी मिपत्र छपाइ गररएको तथयो । तनवािचन न्चह्न र्विरण गदाि वणािनकु्रमको 
आिारमा र्विरण गने व्यवस्था गररएको तथयो । स्वितत्र उम्मेदवारको हकमा भने दवैु कोलममा 
एउटा एउटा तनवािचन न्चह्न छपाइ गररएको  तथयो । मिपत्र जनक न्शिा सामग्री केतद्र 
तलतमटेडको छापाखानामा छपाइ गररएको तथयो । 

७.१.७ मिदान केतद्रको जनशन्क्त 

स्थानीय िह तनवािचनको लातग प्रदेश नं. २ मा कायम  मिदान केद्रमा स्थानीय िह तनवािचन 
तनदेन्शका, २०७४ बमोन्जम मिदान केतद्रमा मिदान अतिकृि, सहायक मिदान अतिकृि, 
सहायक कमिचारी, कायािलय सहयोगी र स्वयं सेवक खटाइएको तथयो । तनदेन्शकाले पाँचसय 
सम्म मिदािा भएका मिदान केतद्रमा मिदान अतिकृि एकजना, सहायक मिदान अतिकृि 
एकजना, सहायक कमिचारी दईुजना, कायािलय सहयोगी कमिचारी एकजना र कम्िीमा एकजना 
मर्हला सर्हि दईुजना स्वयं सेवक गरी साि जना खटाइएको तथयो भने एक हजारसम्म मिदािा 
रहेको मिदान केतद्रमा मिदान अतिकृि एकजना, सहायक मिदान अतिकृि एकजना, सहायक 
कमिचारी दईुजना, कायािलय सहयोगी कमिचारी  दईुजना र कम्िीमा एकजना मर्हला सर्हि 
िीनजना स्वयमसेवक गरी साि जना खटाइएको तथयो । एकहजार भतदा बढी मिदािा भएका 
मिदान केतद्रमा थप एकजना स्वयं सेवक पररचालन गररएको तथयो । मिदान कायि 
व्यवस्थापनको लातग तनजामिी सेवाका कमिचारी, नेपाल सरकारको स्वातमत्व/तनयतत्रणमा रहेका 
संस्थान/सतमतिमा कायिरि कमिचारी र सामदुार्यक र्वद्यालयमा कायिरि न्शिकहरूलाई समेि 
पररचालन गररएको तथयो ।  

७.१.८ मिदान र मिगणना 

७.१.८.१ मिदान कायि 

तमति २०७४ साल असोज २ गिे प्रदेश नं. २ का १३६ स्थानीय िहमा रहेका  ३७६९ 
मिदान केतद्रमा र्वहान ७:०० बजेदेन्ख अपराह्न ५:०० बजेसम्म मिदान कायि सञ्चालन भएको 
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तथयो । मिदान अतिकृि लगायिका कमिचारीहरूको टोली २०७४ भदौ ३१ गिे बेलकुा 
सम्ममा सम्बन्तिि मिदान स्थलमा पगुी मिदान केतद्र तनमािण, मिदािा पररचयपत्र र्विरण िथा 
मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन गरेका तथए । 

तनवािचनमा िीन घेराको सरुिा बतदोबस्ि तमलाइएको तथयो । मिदान स्थलको सरुिाथि नेपाल 
प्रहरी पररचालन गररएको तथयो । मिदान केतद्रभतदा बार्हरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी वल र सबैभतदा 
बार्हरी घेरामा  नेपाली सेना पररचालन गररएको तथयो । स्वितत्र र तनष्पि ढङ्ख गबाट मिदान 
सम्पन्न गने सतुनन्श्चििाका लातग नेपाल सरकारका सहसन्चव स्िरका अतिकृिको नेितृ्वमा 
अनगुमन टोलीहरू पररचातलि गररएको तथयो भन ेर्वशेष कायि न्जम्मेवारी सर्हि सकु्ष्म अनगुमन 
किािहरु समेि पररचातलि गररएका तथए ।  

मिदान कायि सहज ढङ्ख गले सम्पादन गनि सर्कयोस ्भनी मर्हला र परुूषका लातग तभतदा तभतदै 
लाइन लाग्ने व्यवस्था गररएको तथयो । जेष्ठ नागररक, अशक्त, सतु्केरी िथा गभिविीको लातग 
लाइन नबतसकन मिदान गनि पाउने र्वशेष व्यवस्था समेि गररएको तथयो । तनवािचनमा ७७ 
प्रतिशि मिदान भएको तथयो । स्थानीय िह तनवािचनको समग्र मिदान प्रतिशि भने ७४.१६ 
प्रतिशि रहेको छ । 

७.१.८.२ मिगणना 
७.१.८.२.१ मिगणना तनदेन्शका र मिगणना तनदेशन 

मिगणना कायिलाई व्यवन्स्थि गनिको तनन्म्ि आयोगले स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७३ को 
दफा ७१ ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी तमति २०७४।१।२८ मा स्थानीय िह तनवािचन 
(मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गरेको तथयो । स्थानीय िह तनवािचन अतिगिि पर्हलो 
र दोस्रो चरणको मिदान सम्पन्न भए पश्चाि ्यही तनदेन्शका बमोन्जम मिगणना कायि सम्पन्न 
गररएको तथयो । तनदेन्शकाको दफा २४ मा मिपत्र बदर हनुे अवस्थाहरू उल्लेख गररएका 
छन।्  

मिगणना कायिलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गनि मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन 
अतिकृिलाई पर्हलो र दोस्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनको बखि ददइएका तनदेशनहरू िेस्रो 
चरणको तनवािचनको मिगणनाको क्रममा समेि पालना गने व्यवस्थाका लातग मखु्य तनवािचन 
अतिकृि र तनवािचन अतिकृिहरूलाई आयोगबाट तनदेशन पठाइएको तथयो । 
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पर्हलो चरणको तनवािचनको मिदान हनुे ददनभतदा एक ददन अन्घ आयोगले तमति २०७४ वैशाख 
३० गिे मिगणनाको सम्बतिमा र्वशेष तनदेशन प्रदान गरेको तथयो । स्थानीय िह अतिगिि 
गाउँपातलका/नगरपातलका तनवािचनको मिगणना गदाि स्थानीय िह तनवािचन तनदेन्शका, २०७३ 
(दोस्रो संशोिन सर्हि) को दफा १३० र १३० क िथा स्थानीय िह तनवािचन (मिगणना) 
तनदेन्शका, २०७४ मा रहेका व्यवस्थाका अतिररक्त देहाय बमोन्जम मिगणना गनि सम्बन्तिि 
मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई एघार बुदेँ तनदेशन ददइएको तथयो :-  

(१)  सम्बन्तिि गाउँपातलका/नगरपातलकाका मखु्य तनवािचन अतिकृि/तनवािचन 
अतिकृि र सरुिा अतिकारी बाहेक मिगणना स्थलमा उपन्स्थि अतय व्यन्क्तले 
मोवाइल फोन प्रयोग नगने/गनि नददन,े 

(२)  मिपत्रमा मिदान अतिकृिले दस्िखि गदाि तससाकलम बाहेक कालो, नीलो, 
हररयो, रािो वा अतय जनुसकैु रङ्गको मसी प्रयोग गरेको भएपतन उक्त मिपत्रलाई 
मातयिा ददई मिगणना गने,      

(३)  मिदािालाई मिपत्र ददँदा भलुवश मिपत्रको अिकट्टी समेि ददई उक्त अिकट्टी 
सर्हिको मिपत्र मिपेर्टकामा रहन गएको अवस्थामा मिगणनाका लातग 
मिपत्रको चाङ तमलाउदा त्यस्िो अिकट्टीलाई अलग गरी मिपत्र गणना गने, 

(४)  मिदानको क्रममा मिपेर्टकामा रहेका मिपत्रहरू पसुरिारा तमलाउँदा मिपत्र 
च्यातिएको िर मिपत्र टुक्रा भई नछुर्ट्टएको र मि सङ्केि गररएको न्चह्न स्पष्ट 
भए त्यस्िो मिपत्र गणना गने, 

(५)  मिदािाले मिदान गदाि तनवािचन न्चह्न रहेको कुनै एकै कोठामा एक भतदा बढी 
स्वन्स्िक छाप लगाएको रहेछ भने त्यस्िो मिपत्र गणना गने,  

(६)  मिदािाले मिसङ्केि गररसकेपतछ मिपत्र पट्याउँदा कुनै एक न्चह्नमा लगाएको 
स्वन्स्िक छाप अको न्चह्न भएको कोठामा प्रतितबन्म्बि भएको रहेछ भन ेपतन 
सलु्टो स्वन्स्िक छाप भएको तनवािचन न्चह्नको मिसङ्केिलाई मातयिा ददई मिगणना 
गने, 

(७)  मिपेर्टकामा लगाइएको सरुिण सील कसैको कििव्यबाट नभई ढुवानी िथा 
भण्डारणको क्रममा केही टुटफुट वा घटी भएको अवस्थामा पतन िान्त्वक फरक 
नपने अवस्था रहेको भए त्यस्िा मिपेर्टका साबदैु भएको मानी गणना गने, 
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(८)  मिगणना गदाि प्रत्येक वडाको मिगणना अलग–अलग रूपमा गने । गाउँपातलका 
वा नगरपातलकाको कुनै वडामा एकभतदा बढी मिदान केतद्र रहेकोमा सो वडाको 
मिगणना गदाि कम्िीमा दईुवटा मिदान केतद्रका मिपेर्टकामा रहेको मि कुन 
मिदान केतद्रको हो सो छुट्याउन नसर्कन ेगरी तमसाई गणना गने,  

(९)  मिगणना गदाि स्थानीय िह तनवािचन तनदेन्शका, २०७३ (दोस्रो संशोिन सर्हि) 
को अनसूुची-५१ मा मिदान केतद्रको नाम लेख्दा खण्ड ८ (आठ) बमोन्जम 
गणना गदाि जनु-जनु मिदान केतद्रको मिपत्र तमसाइएको हो सो केतद्रहरूको नाम 
लेख्न े। त्यसैगरी सोही तनदेन्शकाको अनसूुची-५२ को वडागि मिगणना अतभलेख 
फारम भदाि प्राप्त मि र्ववरण अतिगिि मिदान केतद्रको नाम उल्लेख गदाि समेि 
जनु-जनु मिदान केतद्रको मिपत्र तमसाइएको हो सो केतद्रहरूको नाम लेख्न,े 

(१०)  स्थानीय िह तनवािचन तनदेन्शका, २०७३ (दोस्रो संशोिन सर्हि) को दफा १२९ 
को उपदफा (२) बमोन्जम मिगणना गरी अनसूुची-५१ मा र्ववरण प्रर्वष्ट गदाि 
सदर मि भए जनु न्चह्नमा मि सङ्केि गररएको छ सोही न्चह्नमा प्रर्वष्ट गने र 
बदर मिको हकमा फारमको अतत्यमा रहेको बदर मि जनाउने महलमा प्रर्वष्ट 
गने र उक्त र्ववरण अनसूुची-५२ र ५३ मा प्रर्वष्ट गदाि पतन सोही बमोन्जम 
प्रर्वष्ट गने,  

(११)  कुनै वडाको मिगणना सम्पन्न गरेपतछ उक्त वडाका वडाध्यि, मर्हला वडा 
सदस्य, दतलि मर्हला वडा सदस्य र वडा सदस्य दईु जनाको तनवािचन पररणाम 
साविजतनक गरी अको वडाको मिगणना शरुू गने ।  

तमति २०७४ वैशाख ३१ मा प्रथम चरणको तनवािचन सम्पन्न भए पश्चाि स्थानीय िह तनवािचन 
तनदेन्शका (दोस्रो संशोिन सर्हि), २०७३ को दफा ११८ को उपदफा (१) को प्रतिबतिात्मक 
वाक्यांशमा मिगणना गदाि छुट्टा छुटै्ट भवनमा गनि नहनु े व्यवस्था उल्लेख भएकोमा कतिपय 
स्थानमा एउटै भवनमा पयािप्त स्थान उपलव्ि नहनु ेकारण मिगणनाका लातग एकै पटकमा िेरै 
मिगणना टोली पररचालन गनि बािा परेको र यसबाट मिगणना कायि सम्पन्न गनि िेरै ददन 
लाग्न ेभएकोले आयोगबाट तमति २०७४ जेष्ठ २ गिे मिगणनाको सम्बतिमा मखु्य/तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयहरूलाईि देहाय बमोन्जमको थप तनदेशन ददइएको तथयो :- 
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(१)  राजनीतिक दलहरूसँगको सहमति एवं स्थानीय प्रशासनको समतवयमा मिगणना 
स्थलमा आवश्यक सरुिा व्यवस्था तमलाई एकै समयमा एक भतदा बढी मिगणना 
टोली पररचालन गरी अलग अलग भवनमा समेि मिगणना गनि सक्न,े 

(२)   अलग अलग भवनमा मिगणना गदाि एकै समयमा एकभतदा बढी वडाहरूको 
मिगणना गनि सक्ने, 

(३)   मिगणना कायिमा खर्टन ेकमिचारीलाई ददइने सरु्विाको सम्बतिमा स्थानीय िह 
तनवािचन (आतथिक) तनदेन्शका (पर्हलो संशोिन सर्हि) को दफा १९ को उपदफा 
(९) बमोन्जमको सरु्विा उपलब्ि गराउँदा मिगणना स्थलबाट कम्िीमा दश 
र्क.मी.भतदा टाढाको कायािलयबाट आई मिगणना कायिमा खर्टन ेकमिचारीलाई 
मिगणना कायिमा खर्टएको अवतिको लातग दैतनक भ्रमण भिा समेि भकु्तानी 
ददने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सरु्विा दश र्क.मी भतदा कम दूरी रहेको 
कायािलयबाट खर्टने कमिचारीलाई समेि उपलब्ि गराउने । 

यसैगरी दोस्रो चरणको तनवािचनको मिगणनाको सतदभिमा तमति २०७४ साल असार १५ गिे 
मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिहरूलाई देहाय बमोन्जम थप तनदेशन ददइएको 
तथयो :- 

(१) मिगणना प्रतितनतिलाई स्थानीय िह तनवािचन तनयमावली, २०७३ को अनसूुची–
२५ बमोन्जमको पररचयपत्र उपलब्ि गराउँदा मिगणना प्रतितनतिको फोटो 
अतनवायि रूपमा टाँसेरमात्र उपलब्ि गराउने, 

(२) मिगणनाका लातग उपलब्ि स्थल र सरुिा व्यवस्था समेिलाई ध्यानमा राखी 
एकै पटक िेरै मिगणना टोली पररचालन गरी तछटो पररणाम साविजतनक गनि 
सर्कने गरी गणना कायि व्यवस्थापन गने, 

(३) मिगणना स्थलमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतितनतिलाई मिगणनाका 
लातग मिपत्र खतयाइने र गणना गररने स्थलबाट तनन्श्चि दूरीमा बस्ने व्यवस्था 
तमलाउने । मिगणना स्थलमा उपन्स्थि उम्मेदवार/मिगणना प्रतितनतिले मिपत्र 
छुन नपाउने/नसक्ने गरी उच्च सरुिा सिकि िा अपनाउने, 

(४)  एकभतदा िेरै मिगणना टोली पररचालन भएकोमा प्रत्येक टोलीमा एउटा 
राजनीतिक दलको िफि बाट एक जनामात्र मिगणना प्रतितनति रहने व्यवस्था गने, 
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(५) उम्मेदवार वा तनजको मिगणना प्रतितनति, सञ्चारकमी, कमिचारी वा यस्िै 
मिगणना स्थलमा प्रवेश पाउने व्यन्क्तलाई गणना स्थलमा प्रवेश गनि ददनअुन्घ 
अतनवायि रूपमा सरुिा जाँच गरेरमात्र प्रवेश ददने व्यवस्था तमलाउन े। कसैले 
पतन लाइटर, सलाइ, एतसड जस्िा ज्वलनशील सामग्री वा पदाथि वा अतय कुनै 
घािक सामग्री गणना स्थलमा लैजान नपाउन ेगरी सरुिा जाँचको बतदोवस्ि 
तमलाउने, 

(६) मिगणना स्थलमा प्रवेश पाएकामध्ये मखु्य तनवािचन अतिकृि/तनवािचन अतिकृि, 
प्रमखु न्जल्ला अतिकारी लगायि सरुिा तनकायका प्रमखुबाहेक अरूलाई मोबाइल 

फोन, क्यामेरा र अतडयो तभतडयो उपकरण आदद लैजान नददन े । िर 
सञ्चारकमीलाई एक-एक थान अतडयो सामग्री, स्टील क्यामरा, तभतडयो क्यामरा 
लैजान ददने, 

(७) मिगणना स्थलमा सञ्चारकमीहरूको लगािार उपन्स्थति आवश्यक नभएकोले 
सूचना सम्प्रषेणको लातग तनन्श्चि समय िोकी िदनरुूप प्रवेशको व्यवस्थापन गने। 
मिगणना स्थलमा प्रवेश पाएका सञ्चारकमीलाई मिगणना भइरहेको दृश्य न्खच्न 
ददने । िर मिपत्रमा कुन तनवािचन न्चह्नमा कसरी मिसङ्केि गररएको छ भन्न े
देन्खने गरी फोटो वा तभतडयो न्खच्न िथा मिगणना कायिमा संलग्न कमिचारी वा 
प्रतितनतिको अतडयो बाइट तलन नददने, 

(८) समय समयमा मिगणनाको अद्यावतिक पररणाम साविजतनक गने व्यवस्था 
तमलाउने, 

(९) मिगणना कायिलाई व्यवन्स्थि गनि सविदलीय/सविपिीय सहमति गदाि गणना 
प्रारम्भ भइसकेपतछ बीच बीचमा नगरी गणना प्रारम्भ हनु ुअगावै गने । 

७.१.८.२.२ मिगणना 

सबै मिदान केतद्रबाट मिपेर्टकाहरू तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा प्राप्त भएपतछ मिगणना 
शरुू भएको तथयो । मिगणनाको क्रममा मूलि: मिपेर्टकामा रहेको मि र मचुलु्कामा उल्लेख 
रहेको मिको सङ्खख्या फरक परेको र्वषय, दल वा उम्मेदवारहरू बीच मिपत्र सदर र बदर हनुे 
र्वषयमा र्ववादहरू उत्पन्न भएका तथए । कतिपय स्थानीय िहमा स्थानीय शान्ति सरुिाको 
अवस्था, जनशन्क्तको व्यवस्थापन, तनवािचन अतिकृि र राजनीतिक दलका प्रतितनति बीच उत्पन्न 
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असमझदारी जस्िा कारणले मिगणना कायिमा केही र्वलम्ब भएको तथयो । मिगणनाका क्रममा 
उत्पन्न र्ववाद समािानको लातग आयोगबाट यथाशीघ्र तनणिय गरी आवश्यक तनदेशन पठाइएको 
तथयो । मिगणना कायिमा सहजीकरणको लातग प्रदेश नं. २ का सबै न्जल्लामा आयोगबाट 
उपसन्चव/शाखा अतिकृिको नेितृ्वमा कमिचारी टोली समेि पररचालन गररएको तथयो । 
मिपत्रको आकार ठूलो भएको र एउटै पानामा छपाइ गररएका ६ वटा मिपत्रबाट  ७ जना 
पदातिकारीहरू तनवािन्चि हनुे भएकोले मि गणनामा केही लामो समय लागेको भएपतन मिगणना 
प्रारम्भ भएको सरदर ५ ददनतभतै्र िेरैजसो न्जल्लामा मिगणना कायि सम्पन्न भएको तथयो ।  

७.१.९ तनवािचन पररणाम 

प्रदेश नं. २ बाट गाउँपातलकाका अध्यि ५९, उपाध्यि, महानगरपातलका/उपमहानगरपातलका 
/नगरपातलकाका प्रमखु  ७७, उपप्रमखु ७७,  वडाध्यिहरू १ हजार २७१, मर्हला वडा  
सदस्य १ हजार २७१, दतलि मर्हला वडा सदस्य १ हजार २६२  र अतय वडा सदस्य २ 
हजार ५४२ जना गरी ६ हजार ६१८ जना तनवािन्चि भएका छन ्।  तनवािन्चि हनुेमध्ये  ४१२ 
जना तनर्विरोि तनवािन्चि भएका तथए । दतलि मर्हला वडा सदस्यमा उम्मेदवारी नै नपरेको 
कारण ९ पद ररक्त रहेको छ । 

तनवािचनमा र्वतभन्न १२ वटा राजनीतिक दलका ६ हजार ५६० जना र स्वितत्र ५८ जना 
तनवािन्चि भएका छन ्। स्वितत्रबाट तनवािन्चि हनुे ५८ जनामा वडाध्यि  ३२ जना, मर्हला 
वडा सदस्य ७, दतलि मर्हला वडा सदस्य ६ र अतय वडा सदस्य १३ जना छन ्। र्वतभन्न 
राजनीतिक दलको िफि बाट वा स्वितत्र रूपमा तनवािन्चि पदातिकारीको सङ्खख्यात्मक र्ववरण 
अनसूुची २८ मा ददइएको छ । 

७.१.१० साविजतनक र्वदा  

िेरैजसो मिदान केतद्रहरू साविजतनक र्वद्यालयहरूमा रहेकोले मिदानको लातग मिदान केतद्र 
तनमािण गनि, मिदािा पररचयपत्र र्विरण गनि र मिदानको ददन मिदान कायि सम्पन्न गनुिपने 
भएको कारण आठवटै न्जल्लाका साविजतनक एवं संस्थागि र्वद्यालयहरूमा तमति २०७४ भदौ 
२७ गिेदेन्ख ७ ददन साविजतनक तबदा ददन ेव्यवस्थाको लातग नेपाल सरकारलाई लेखी पठाइए 
अनसुार नेपाल सरकारले सोको बतदोवस्ि तमलाएको तथयो । यसै गरी तनवािचन हनु ेन्जल्लाका 
न्जल्लान्स्थि कायािलयका अतिकांश कमिचारीहरू मिदान कायिमा पररचातलि हनुे भएकोले उक्त 
ददन साविजतनक सेवा प्रवाह गनि कदठनाई समेि हनुे हुँदा प्रदेश नं. २ का सबै सरकारी 
कायािलयहरू, अििसरकारी कायािलयहरू र साविजतनक संस्थानहरूमा तमति २०७४ असोज २ गिे  
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साविजतनक तबदा ददन नेपाल सरकारलाई अनरुोि गरी पठाए अनरुूप उक्त ददन नेपाल सरकारले 
साविजतनक तबदा ददएको तथयो ।  

७.१.११ गाउँ कायिपातलका वा नगर कायिपातलकाको तनवािचन  

गाउँ सभा वा नगर सभाको  तनवािचनको अन्तिम पररणाम प्राप्त भएको तमतिले  १५ ददनतभत्र 
गाउँ कायिपातलकाका लातग मर्हला र दतलि वा अल्पसङ्खख्यक सदस्यको तनवािचन सम्पन्न गनुिपने 
संवैिातनक एवम कानूनी व्यवस्था रहेको छ । संर्विानले गाउँपातलकामा भए गाउँसभाका 
सदस्यले आफूमध्येबाट चार जना मर्हला सदस्य र दतलि वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट दईु 
जना सदस्य तनवािन्चि गने व्यवस्था छ भने नगरपातलकाको हकमा नगर सभाका सदस्यले 
आफूमध्येबाट पाँच जना मर्हला सदस्य र दतलि वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट िीन जना 
तनवािन्चि गने व्यवस्था छ ।  

गाउँ कायिपातलका वा नगर कायिपातलकाको तनवािचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनको लातग 
आयोगबाट २०७४ जेठ २ गिे गाउँ कायिपातलका िथा नगर कायिपातलका तनवािचन तनदेन्शका, 
२०७४ स्वीकृि भएको तथयो । स्वीकृि तनदेन्शका अनरुूप सम्बन्तिि गाउँपातलका वा 
नगरपातलकाले आ-आफ्नो गाउँसभा वा नगर सभा तनवािचनको अन्तिम पररणाम प्राप्त भएको 
तमतिले १५ ददनतभत्र तनवािचन कायिक्रम प्रकाशन र सञ्चालन गरेका तथए । 

तनवािचन अतिकृिले तनवािचनको लातग व्यवस्थार्पका-संसदमा प्रतितनतित्व गने दलको 
उम्मेदवारलाई सम्बन्तिि राजनीतिक दलको तनवािचन न्चह्न र व्यवस्थार्पका-संसदमा प्रतितनतित्व 
नगने दलको उम्मेदवार र स्वितत्र उम्मेदवारलाई स्वितत्र तनवािचन न्चह्नको समूहबाट तनवािचन 
न्चह्न प्रदान गनुि पने व्यवस्था रहेको तथयो ।  

तनवािचन अतिकृिले उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान गररसकेपतछ उम्मेदवारको नाम, तनजलाई 
प्रदान गराएको तनवािचन न्चह्न र मिदािा सङ्खख्या सर्हिको र्ववरण मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
उपलब्ि गराउन ुपने र सो र्ववरण प्राप्त गरेपतछ मखु्य तनवािचन अतिकृिले सम्बन्तिि गाउँ 
कायिपातलका र नगर कायिपातलकाका मर्हला र दतलि वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट हनु ेसदस्यको 
तनवािचनको लातग उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूको 
तनवािचन न्चह्न समावेश गरी मिपत्र छपाउन ुपने, त्यसरी मिपत्र छपाउँदा मर्हला सदस्य र दतलि 
वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट हनु ेसदस्यको लातग छुट्टाछुटै्ट मिपत्र छपाउन ुपने व्यवस्था गररएको 
तथयो ।  
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मिपत्र छपाइको ियारीदेन्ख सोको छपाइ, रूज,ु प्यार्कङ र ढुवानीसम्मको सम्पूणि कामको 
व्यवस्थापनका लातग मखु्य तनवािचन अतिकृिको संयोजकत्वमा सम्बन्तिि न्जल्लाको िेत्रीय वा 
न्जल्ला तनवािचन अतिकारी, सहायक तनवािचन अतिकृि, कम्प्यटुर अपरेटर सदस्य र  िेत्रीय वा 
न्जल्ला तनवािचन कायािलयका कम्प्यटुर अपरेटर सदस्य-सन्चव रहेको मिपत्र व्यवस्थापन सतमति 
रहने व्यवस्था गररएको तथयो । 

७.१.१२ न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन 

नेपालको संर्विानको िारा २२० मा गाउँ सभा र नगर सभाको तनवािचनको अन्तिम पररणाम 
प्राप्त भएको तमतिले िीस ददन तभत्र न्जल्ला सभाको पर्हलो बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । 
यसथि सम्बन्तिि न्जल्लाको गाउँ सभा वा नगर सभाको अन्तिम तनवािचन पररणाम प्रकाशन भएको  
तमतिलाई आिार मानी सम्बन्तिि न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन गनुिपने भएकोले िदनरुूप 
हनु ेगरी तनवािचन व्यवस्थापन गररएको तथयो । न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचनको लातग 
आयोगबाट २०७४ जेठ ३१ मा जारी न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ ले 
व्यवस्था गरे बमोन्जम तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त, कायािलय स्थापना, तनवािचन कायिक्रमको 
सञ्चालन, मिपत्र व्यवस्थापन, मिदान कायि र मिगणना कायि सञ्चालन हनुे व्यवस्था तमलाइएको 
तथयो । देशभर ७७ वटै न्जल्लामा आफ्नो न्जल्लाका गाउँ सभा वा नगर सभाको तनवािचन 
पररणाम प्राप्त भएको तमतिका आिारमा न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन सम्पन्न भएको तथयो। 

संवि ्२०७४ साल मन्ङ्खसर १० गिे पर्हलो चरणमा र ऐ. २१ गिे दोस्रो चरणमा प्रतितनति 
सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन सम्पन्न गने गरी तनवािचनको तमति िोर्कई सोको ियारी 
अगातड बर्ढरहेको र यस तसलतसलामा मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त 
भई दोस्रो चरणमा तनवािचन भएका न्जल्लामा २०७४ साल कातििक ९ गिे मखु्य/तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय स्थापना हनुे कायिक्रम रहेकोले प्रदेश नं. २ का आठ न्जल्लामा प्रतितनति 
सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको लातग तनयकु्त हनुभुएका मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई नै 
उपरोक्त न्जल्लाको न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन समेि सम्पन्न गने  न्जम्मेवारी िोक्ने गरी 
आयोगबाट २०७४ कातििक २ गिे तनणिय भएको तथयो ।  

न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचनको सतदभिमा संवैिातनक व्यवस्था बमोन्जम गाउँसभा र 
नगरसभाको तनवािचनको अन्तिम पररणाम प्राप्त भएको तमतिले ३० (िीस) ददनतभत्र न्जल्ला सभाबाट 
न्जल्ला समतवय सतमतिमा रहने सदस्य सङ्खख्या यर्कन गरी सम्बन्तिि न्जल्लाको न्जल्ला तनवािचन 
कायािलयलाई लेखी पठाउन र यसरी लेखी आएपतछ सोको जानकारी मखु्य तनवािचन अतिकृिको 
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कायािलयलाई यथाशीघ्र उपलव्ि गराइददन सम्पूणि न्जल्लाका न्जल्ला समतवय सतमतिको कायािलय 
र न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूलाई तनदेशन ददइएको तथयो ।  

सम्बन्तिि न्जल्लाको न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट मातथ उल्लेख गरे बमोन्जमको जानकारी प्राप्त 
भएको तमतिले सामातयि: २१ (एक्काइस)  ददनतभत्र न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन सम्बतिी 
तनदेन्शका, २०७४ बमोन्जम सम्बन्तिि न्जल्लाको न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन सम्पन्न 
गनि ७७ वटै न्जल्लाका मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई तनदेशन ददइएको तथयो। प्रतिवेदन वषिमा 
पर्हलो, दोस्रो र िेस्रो चरणमा स्थानीय िहको तनवािचन सम्पन्न भएका ७७ वटै न्जल्लाका न्जल्ला 
समतवय सतमतिको तनवािचन सम्पन्न भएको तथयो । 

७.१.१३ सरुिा व्यवस्थापन 

नेपाल सरकारबाट तमति २०७४ साल वैशाख ३१ गिे स्थानीय िहको तनवािचन सम्पन्न गने 
गरी तमति घोषणा भएपतछ सरुिा व्यवस्था चसु्ि र भरपदो बनाई तनवािचनलाई स्वच्छ, स्वितत्र 
र तनष्पि ढङ्ख गले भयरर्हि वािावरणमा सम्पन्न गने कायिको व्यवस्थापन, समतवय र तनदेशन 
समेिको लातग आयोगको तमति २०७३।११।१७ को बैठकबाट तनवािचन आयकु्त श्री 
सिुीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उच्चस्िरीय सरुिा सतमति गठन गरीएको 
तथयो।उक्त उच्चस्िरीय सतमतिमा गहृ मतत्रालय र रिा मतत्रालयका सन्चवहरू र चार वटै 
सरुिा तनकायहरूका प्रमखुहरू सदस्य रहेका तथए । प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचन, रार्िय सभा सदस्य तनवािचन र रािपति िथा उपरािपति तनवािचनको सतदभिमा 
पतन यसै सतमतिलाई तनरतिरिा ददइएको तथयो। 

सरुिा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगबाट तनवािचन सरुिा योजना तनदेन्शका िजुिमा 
गरी कायाितवयन गररनकुो साथै तनवािचन र्पच्छे अलग अलग सरुिा योजना िजुिमा गरी कायाितवयन 
गररएको तथयो । तनवािचन अवतिमा साविजतनक सम्पन्ि, भौतिक पूवाििार, राजनीतिक दलका 
नेिा, उम्मेदवार, तनवािचन सामग्री, आममिदािा, अनगुमन टोली, पयिवेिकहरू, सञ्चारकमीहरू 
िथा मिदान केतद्रको सरुिा प्रवतिको लातग रार्िय सरुिा सतमति, िेत्रीय िथा न्जल्लान्स्थि 
सरुिा सतमति र सरुिा तनकायहरू (नेपाली सेना, नपेाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रार्िय अनसुतिान 
र्वभाग) सँगको समतवयमा केतद्रदेन्ख स्थानीय स्िरसम्म िीन घेराको सरुिा व्यवस्था तमलाइएको 
तथयो । 

तनवािचनको लातग मिपत्र छपाई र ढुवानीमा नेपाली सेना र अतय तनवािचन सामग्री ढुवानीमा 
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सरुिाको प्रबति तमलाइएको तथयो । नेपाल र भारिबीचको 
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खलुा सीमाका कारण हनु सक्ने संभार्वि घटनालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारिारा मिदानको 
ददनभतदा सामातयि: ४८ घण्टा अगावैदेन्ख सीमा बतद गररएको र तनवािचन अवतिमा सीमा सरुिा 
व्यवस्था कडा गररएको तथयो । मिदान व्यवस्थापनमा िीन घेराको सरुिा बतदोवस्ि तमलाइएको 
र सबैभतदा बार्हरी घेरामा नेपाली सेनाले सरुिा प्रदान गरेको तथयो। 

मिदानमा खर्टएका कमिचारीको आपिकालीन उद्धार व्यवस्थापन समेिमा आवश्यकिानसुार 
नेपाली सेनाको सरुिा र सेवा प्राप्त गररएको तथयो । र्वशेषि: प्रदेश नं. २ का न्जल्लामा स्थानीय 
िहको तनवािचनको ियारी अगातड बर्ढरहेको बेला २०७४ साल साउनमा िराईका र्वतभन्न 
न्जल्लामा आएको बाढी र त्यसपतछको डुबानका कारण प्रदेश नं. २ को जनजीवन पूणि रूपमा 
प्रभार्वि भएको तथयो । त्यस र्वषम पररन्स्थतिमा २०७४ साल असोज २ गिेको तनवािचनलाई 
ध्यानमा राखी तमति २०७४ साल भदौ ५ गिे बसेको उच्चस्िरीय सरुिा सतमतिको बैठकमा 
तनवािचन आचारसंर्हिा उल्लङ्घन नहनुेगरी बाढी पीतडिलाई उद्दार र राहिको प्रबति गनि नेपाल 
सरकारलाई र बाढीबाट तबग्र े भत्केका मिदानस्थल/केतद्रको उन्चि व्यवस्थापन  र 
मिदानस्थलसम्म पगु्ने बाटो बाढीको कारणबाट तबतग्रएको अवस्थामा बैकन्ल्पक व्यवस्थापन 
गररददन नेपाली सेनालाई अनरुोि गररएको तथयो । फलस्वरूप नेपाली सेनाले आफ्नो स्रोि सािन 
प्रयोग गरी छोटो अवति मै तबतग्रएका संरचनाको अस्थायी व्यवस्थापन गरेको तथयो । 

स्थानीय िह तनवािचन र प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको समग्र ियारी र सरुिा 
व्यवस्थाको अनगुमन गनि माननीय तनवािचन आयकु्तहरू प्रदेशगि रूपमा खर्टनभुएको  तथयो । 
अनगुमनको क्रममा न्जल्लाहरूको स्थलगि अवलोकन, अनगुमन र स्थानीयस्िरमा प्रमखु न्जल्ला 
अतिकारी, तनवािचन अतिकृि, तनवािचन अतिकारी, सरुिा तनकायका प्रमखुहरू, संचार माध्यम र 
तनवािचनका अतय सरोकारवालाहरूसँग स्थानीय वस्िनु्स्थतिको बारेमा छलफल र अतिरर्क्रया गरी 
समस्या समािानको लातग तनदेशन ददनभुएको तथयो । अनगुमन गने क्रममा सम्बन्तिि िेत्रका 
िेत्रीय प्रशासक र िेत्रीय सरुिा अतिकारीहरूको समेि संलग्निा रहेको तथयो । 

प्रतिवेदन वषिमा सम्पन्न भएका मध्ये स्थानीय िहको तनवािचन (िेस्रो चरण) मा र प्रतितनति सभा 
िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा देहाय बमोन्जम सरुिा जनशन्क्त (नेपाली सेना बाहेक) 
पररचालन भएको तथयो :- 

क्र सं सरुिा तनकाय स्थानीय िह (िेस्रो चरण) प्रतितनति सभा िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन 

१ नेपाल प्रहरी २६ ,०९८  ५२ ,४४५  
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२ म्यादी प्रहरी ० ९८ ,०००  

३ सशस्त्र प्रहरी बल १३ ,७४०  २६ ,६७५  

४ रार्िय अनसुतिान र्वभाग २५६ १ ,८१०  

जम्मा ५४,९१२ २,४५,१५५ 

 

७.२ प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 

७.२.१ प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा  

७.२.१.१ प्रतितनति सभा  

नेपालको संर्विानको िारा ८३ ले प्रतितनति सभा र रार्िय सभा नामका दईु सदन सर्हिको एक 
सङ्ख घीय व्यवस्थार्पका रहने व्यवस्था गरेको छ । 

सङ्ख घीय संसदका यी दईु सदनमध्ये प्रतितनति सभाको गठन सम्बतिमा संर्विानको िारा ८४ ले 
र्वतभन्न व्यवस्था गरेको छ । प्रतितनति सभामा रहने कुल दईु सय पचहिर सदस्य मध्ये 
नेपाललाई जनसङ्खख्या र भौगोतलक अनकुुलिा िथा र्वन्शष्टिाका आिारमा कायम गररन ेएक 
सय पैँसठ्ठी तनवािचन िेत्रबाट पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली बमोन्जम एक सय पैँसठ्ठी 
सदस्य तनवािन्चि हतुछन ्भने सम्पूणि देशलाई एक तनवािचन िते्र मानी राजनीतिक दललाई मि 
ददन ेसमानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम एक सय दश सदस्य तनवािन्चि हतुछन ्।  

समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम हनुे तनवािचनका लातग राजनीतिक दलले उम्मेदवारी ददँदा 
जनसङ्खख्याको आिारमा मर्हला, दतलि, आददवासी जनजाति, खस आयि, मिेसी, थारू, मनु्स्लम 
र र्पछतडएको िेत्र समेिबाट बतद सूचीका आिारमा प्रतितनतित्व गराउने व्यवस्था गनुिपने, भगूोल 
र प्रादेन्शक सतिलुनलाई समेि ध्यान ददनपुने साथै उम्मेदवारी ददंदा अपाङ्गिा भएका व्यन्क्तको 
समेि प्रतितनतित्व हनुे व्यवस्था गनुिपने समेिको संवैिातनक व्यवस्था रहेको छ । सङ्ख घीय 
संसदमा प्रतितनतित्व गने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि कुल सदस्य सङ्खख्याको कम्िीमा 
एक तिहाई मर्हला सदस्य हनुपुने व्यवस्था छ । प्रतितनति सभाका लातग पर्हलो हनुे तनवािन्चि 
हनु ेतनवािचन प्रणाली बमोन्जमको लातग कायम तनवािचन िेत्रको र्ववरण अनसूुची २९ मा ददइएको 
छ । 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५           101 
 

७.२.१.२ प्रदेश सभा 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनमा पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम तनवािन्चि हनु ेसदस्यको लातग तनवािचन िेत्र तनिािरण गदाि प्रतितनति सभाका 
लातग तनिािररि कुनै एउटा तनवािचन िेत्रतभतै्र पने गरी प्रदेश सभाका लातग दईुवटा तनवािचन िेत्र 
कायम गररएका छन ् । िसथि प्रतितनति सभाका लातग एउटा तनवािचन िेत्र कायम भएको 
न्जल्लामा प्रदेश सभाका लातग दईुवटा तनवािचन िते्र रहन ेगरी तनवािचन िते्र तनिािरण गररएको 
छ । प्रतितनति सभाका लातग प्रत्येक न्जल्लामा कायम तनवािचन िेत्रको र्ववरण अनसूुची-२९ मा 
ददइएको र मातथ उल्लेख गरे बमोन्जम प्रतितनति सभाको एक तनवािचन िेत्रतभतै्र प्रदेश सभाको 
दईुवटा तनवािचन िेत्र कायम भएकोले प्रदेश सभा तनवािचन िेत्रको र्ववरण अलग्गै उल्लेख 
गररएको छैन । 

प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम 
तनवािन्चि हनुे सदस्यहरूको न्जल्लागि एवं प्रदेशगि र्ववरण अनसूुची-३० मा ददइएको छ ।  

७.२.२ तनवािचन तमति   

नेपाल सरकार, मन्तत्रपररषद्को तमति २०७४/५/५ को वैठकबाट संवि ्२०७४ साल मन्ङ्खसर 
१० गिे आइिबारका ददन प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन एकै चरणमा सम्पन्न 
गने गरी तनवािचनको तमति िोर्कएको तथयो ।सोही अनसुार आयोगले तनवािचनको ियारी अगातड 
बढाएको तथयो । िर तनवािचन सञ्चालनको लातग आवश्यक पने िेत्र तनिािरण आयोगको प्रतिवेदन 
२०७४।५।१५ मा मात्र प्राप्त भएको तथयो भन ेप्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन ऐन २०७४।५।२२ मा मात्र सम्माननीय रािपतिबाट प्रमाणीकरण भएको तथयो । 
यस अनरुूप तनवािचनको ियारी अगातड बढाइदै गदाि नेपाल सरकारबाट २०७४ साल मन्ङ्खसर 
१० गिे आइिबार पर्हलो चरणमा र मन्ङ्खसर २१ गिे तबहीबार दोस्रो चरणमा एकै पटक 
प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन सम्पन्न गने गरी तमति २०७४/५/१४ मा पनु: 
तनवािचनको नयाँ तमति िोर्कयो । यसको साथै मलुकुको भौगोतलक अनकुुलिा समेिलाई र्वचार 
गरी दोस्रो चरणमा सम्पन्न हनु े तनवािचनका लातग प्रदेश/न्जल्ला/तनवािचन िेत्रहरू तनवािचन 
आयोगले नै तनिािरण गने तनणिय भयो । नपेाल सरकारको उक्त तनणिय अनसुार आयोगको तमति 
२०७४/५/१५ को बैठकबाट र्वतभन्न र्हमाली िथा उच्च पहाडी भेगका ३२ न्जल्लाका ३७ 
प्रतितनति सभा तनवािचन िेत्र एवं ७४ प्रदेश सभा तनवािचन िेत्रमा २०७४ साल मन्ङ्खसर १० 
गिे पर्हलो चरणमा र बाँकी ४५ न्जल्लाका १२८ प्रतितनति सभा तनवािचन िेत्र र २५६ प्रदेश 
सभा तनवािचन िेत्रमा मन्ङ्खसर २१ गिे दोस्रो चरणमा तनवािचन सम्पन्न गने तनणिय भएको तथयो। 
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आयोगले उपलव्ि समय सीमातभतै्र प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सफलिापूविक 
सम्पन्न गरी्यो । पर्हलो र दोस्रो चरणमा तनवािचन सम्पन्न भएका न्जल्लाको र्ववरण अनसूुची-
३१ मा ददइएको छ । 

प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनको आवश्यक प्रबति तमलाउन 
२०७४।०६।२५ गिेको आयोगको बैठकले नेपाल सरकारलाई 2७ बुदेँ तनदेशन जारी गरेको 
तथयो ।आयोगबाट जारी गररएको २७ बुदेँ तनदेशन अनसूुची-३२ मा ददइएको छ । 

७.२.३ तनवािचन कायिक्रम  

७.२.३.१ पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली  

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनको लातग पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन 
प्रणाली िफि  पर्हलो चरणमा तनवािचन सम्पन्न भएका ३२ न्जल्लाका लातग २०७४ साल कातििक 
५ गिे उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दिाि गने, कातििक ८ गिे उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान 
गने र मन्ङ्खसर १० गिे मिदान गने एवं दोस्रो चरणमा मन्ङ्खसर २१ गिे तनवािचन हनु ेन्जल्लामा 
२०७४ साल कातििक १६ गिे उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दिाि गने, कातििक १९ गिे 
उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न प्रदान गने र मन्ङ्खसर २१ गिे मिदान गने गरी २०७४/५/२२ 
मा आयोगबाट तनवािचन कायिक्रम स्वीकृि भई िदनरुूप तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन गररएको 
तथयो । पर्हलो चरणमा सम्पन्न तनवािचनको तनवािचन कायिक्रम अनसूुची-३३ मा र दोस्रो चरणमा 
सम्पन्न तनवािचनको तनवािचन कायिक्रम अनसूुची-३४ मा ददइएको छ । 

७.२.३.२ समानपुातिक तनवािचन प्रणाली  

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनको लातग समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को 
तनवािचन कायिक्रम २०७४ साल भदौ २४ गिे शरुू भएको तथयो । समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली िफि को तनवािचनमा भाग तलन चाहन ेराजनीतिक दलले तनवेदन पेश गने सम्बतिी सूचना 
भदौ २४ गिे प्रकाशन गरी तनवािचन कायिक्रम प्रारम्भ गररएको तथयो । प्रारम्भमा २०७४ साल 
असोज ९ गिे राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बतदसूची पेश गने गरी तनवािचन कायिक्रम प्रकाशन 
भएकोमा राजनीतिक दलहरूको आग्रहमा २०७४ साल असोज २९ गिे उम्मेदवारको बतद सूची 
पेश गने गरी कायिक्रम संशोिन गररएको तथयो । समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  २०७४ 
साल मन्ङ्खसर ३ गिे उम्मेदवारको बतद सूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गररएको तथयो । 
समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन कायिक्रम अनसूुची-३५ मा ददइएको छ । 
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७.२.४ तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त र कायािलय सञ्चालन 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा तनवािचनमा तनवािचन िेत्रमा रही सम्पन्न गनुिपने तनवािचन सम्बतिी 
कायि सम्पादन गनि तयाय पररषदको परामशिमा ७७ न्जल्लाका लातग ७७ जना न्जल्ला 
तयायािीशलाई मखु्य तनवािचन अतिकृिमा र तयाय सेवा आयोगको परामशिमा नेपाल तयाय सेवाका 
रा.प. दििीय शे्रणीका ८८ जना अतिकृिलाई तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गररएको तथयो । 
तनवािचन अतिकृिको नामावली अनसूुची-३६ मा समावेश गररएको छ । मखु्य तनवािचन अतिकृि 
र तनवािचन अतिकृिलाई आफू तनयकु्त भएको प्रतितनति सभा तनवािचन िेत्र र सो अतिगिि पने 
दईुवटा प्रदेश सभा तनवािचन िेत्रको तनवािचन सम्बतिी कायि सम्पन्न गने न्जम्मेवारी िोर्कएको 
तथयो । यस अलावा मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई आफू खर्टएको न्जल्लाको तनवािचन सम्बतिी 
कायिको रेखदेख िथा समतवयको न्जम्मेवारी समेि ददइएको तथयो । पर्हलो चरणमा तनवािचन 
हनु ेन्जल्लामा २०७४ साल असोज २९ गिे र दोस्रो चरणमा तनवािचन हनुे न्जल्लामा कातििक 
९ गिे मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिको कायािलय सम्बन्तिि न्जल्लाको 
सदरमकुाममा स्थापना गररएको तथयो ।  

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभाको लातग हनुे समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनको 
सञ्चालन, समतवय, व्यवस्थापन िथा रेखदेखका लातग आयोगले २०७४ साल भदौ २५ गिे 
आयोगका सन्चव श्री बेगेतद्रराज शमाि पौड्याललाई तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गरेको तथयो। 
तनवािचन अतिकृिको कायािलय तनवािचन आयोग पररसर, कान्तिपथ, काठमाण्डौमा रहेको तथयो। 

७.२.५ तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन 

७.२.५.१ प्रतितनति सभा 

समानपुातिक तनवािचन प्रणाली र पर्हलो हनु े तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन 
कायिक्रम सम्बन्तिि तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा सञ्चालन गररएको तथयो । २०७४ साल 
भदौ २४ गिे समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनमा भाग तलन चाहन ेराजनीतिक 
दलले तनवेदन पेश गने कायिक्रममा  प्रतितनति सभाका लातग र्वतभन्न ८८ वटा राजनीतिक दलले 
तनवेदन पेश गरेकोमा तमति २०७४ साल असोज २९ गिे कुल ४९ राजनीतिक दलले मात्र 
उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका तथए । समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनको 
लातग उम्मेदवारको बतद सूची पेश गने ४९ राजनीतिक दलको नाम अनसूुची -३७ मा ददइएको 
छ । 
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पर्हलो हनु े तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ५५ वटा राजनीतिक दलका िफि बाट 
१,४५२ जना र स्वितत्र ४९२ जना गरी कुल १,९४४ जना उम्मेदवार रहेका तथए। यसमध्ये 
मर्हलाको सङ्खख्या १४६ तथयो । सबैभतदा िेरै उम्मेदवार प्रदेश नं. २ मा ९८५ जना र 
सबैभतदा कम उम्मेदवार प्रदेश नं. ७ मा १३३ जना रहेका तथए । यसै गरी प्रदेश नं. १ मा 
कसैको पतन स्वितत्र उम्मेदवारी परेको तथएन । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  
भाग तलएका राजनीतिक दलको नाम र उम्मेदवारी सङ्खख्या अनसूुची-३८ मा ददइएको छ । 

७.२.५.२ प्रदेश सभा 

प्रदेश सभाको लातग समानपुातिक तनवािचन प्रणाली र पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली 
िफि को तनवािचन कायिक्रम पतन सम्बन्तिि तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा सञ्चालन गररएको 
तथयो । प्रदेश सभामा समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनमा भाग तलन चाहन े
राजनीतिक दलले तनवेदन पेश गने कायिक्रममा प्रदेश नं. १ मा ८७, प्रदेश नं. २ मा ८६, 
प्रदेश नं. ३ मा ८६, प्रदेश नं. ४ मा ८२, प्रदेश नं. ५ मा ८४, प्रदेश नं. ६ मा ८२ र प्रदेश 
नं. ७ मा ८३ राजनीतिक दलले तनवेदन पेश गरेका तथए । िर उम्मेदारको बतद सूची पेश 
गदाि भने प्रदेश नं. १ मा २७, प्रदेश नं. २ मा २९, प्रदेश नं. ३ मा ३१, प्रदेश नं. ४ मा 
२०, प्रदेश नं. ५ मा २७ , प्रदेश नं. ६ मा १८ र प्रदेश नं. ७ मा २० राजनीतिक दलले 
मात्र बतद सूची पेश गरेका तथए । यो र्ववरण समावेश गरी पररणाम पनु्स्िका प्रकाशन 
भइसकेकोले बतदसूची पेश गने राजनीतिक दलको नाम यसमा उल्लेख गररएको छैन ।  

पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न राजनीतिक दलका िफि बाट २,२३३ जना 
र स्वितत्र ७६५ जना गरी कुल ३२३८ उम्मेदवार रहेका तथए । यसमध्ये मर्हला उम्मेदवारको 
सङ्खख्या २४० जना र परुूष उम्मेदवारको सङ्खख्या २९९८ रहेको तथयो । मर्हला उम्मेदवारमध्ये 
राजनीतिक दलबाट १९० जना र स्वितत्र ५० जना रहेका तथए । सबैभतदा िेरै उम्मेदवार 
प्रदेश नं. २ मा ९८५ जना र सबैभतदा कम प्रदेश नं. ६ मा १३३ जना रहेका तथए । 
उम्मेदवारीको प्रदेशगि र्ववरण अनसूुची-३९ मा ददइएको छ ।  

७.२.६ मिदान केतद्र  

प्रतितनति सभा एवं प्रदेश सभा तनवािचनका लातग मलुकुभरमा १०,६७१ मिदान स्थलमा 
१९,८०९ मिदान केतद्र रहेका तथए । पर्हलो चरणमा तनवािचन भएका ३२ न्जल्लामा २,९१९ 
स्थलमा ४,४६५ केतद्र र दोस्रो चरणमा तनवािचन भएका ४५ न्जल्लामा ७,७५२ स्थलमा 
१५,३४४ केतद्र रहेका तथए । एउटा मिदान केतद्रमा बढीमा सरदर १,०६४ जना मिदािा 
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रहन ेगरी व्यवस्थापन गररएको तथयो । न्जल्लागि रुपमा मिदान स्थल र केतद्रको सङ्ख ख्यात्मक 
र्ववरण अनसूुची -४० मा ददइएको छ ।  

७.२.७ मिपत्र व्यवस्थापन  

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन एकै पटक हनुे भएकोले उपलव्ि पूवाििार र 
समय सीमा समेिको कारण समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनका लातग कागजको 
एउटै पानामा मातथल्लो खण्डमा प्रतितनति सभाको लातग मिपत्र-१ र िल्लो खण्डमा प्रदेश सभाको 
लातग मिपत्र-२ छपाइ गने एवं पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  पतन सोही अनसुार 
एउटै पानामा मातथल्लो खण्डमा प्रतितनति सभाको लातग मिपत्र-१ र िल्लो खण्डमा प्रदेश सभाका 
लातग मिपत्र-२ छपाइ गरी दईुवटा पानामा चारवटा मिपत्र छपाइ गने तनणिय भई २०७४ 
साल असोजको िेस्रो हप्तादेन्ख समानपुातिक तनवािचन प्रणालीको मिपत्र छपाइ प्रारम्भ गरी कातििक 
१८ गिेसम्ममा सम्पन्न गररएको तथयो ।  

समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को दईु वटा मिपत्र एउटा पानामा र पर्हलो हनु े तनवािन्चि 
हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को दईु वटा मिपत्र एउटा पानामा छपाइ गने गरी आयोगबाट भएको 
तनणिय र्वरूद्ध सम्मातनि सवोच्च अदालिमा ररट तनवेदन परी अदालिबाट भएको आदेश अनसुार 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि को मिपत्र अलग अलग पानामा छपाइ गनुिपने 
अवस्था भएकोले आयोगबाट तमति २०७४ कातििक १२ गिे िदनरुूप छपाइ गने तनणिय भई 
अलग अलग पानामा छपाइ गररएको  तथयो ।  

प्रतितनति सभाको तनवािचनको लातग पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणालीको लातग १६५ 
प्रकारका र  समानपुातिक तनवािचन प्रणालीको लातग एउटा गरी १६६ प्रकारका मिपत्र रहेका 
तथए ।यसैगरर प्रदेश सभाको लातग पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणालीको लातग ३३० 
प्रकारका र सम्मानपुातिक प्रणालीको लातग प्रदेश गि रुपमा अलग अलग गरी ७ प्रकारका  
मिपत्र रहेका तथए । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े प्रणाली िफि को मिपत्र हररयो रङमा र 
समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को मिपत्र रािो रङमा छपाई गररएको तथयो । मिपत्र जनक 
न्शिा सामग्री केतद्र तलतमटेडको छापाखानामा छपाई गररएको तथयो । 

तनवािचन कायििातलका तनमािण, तनवािचन कायिक्रमको िजुिमाका साथै प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा 
सदस्यका लातग आवश्यक पने मिपत्रको तडजाइन, मिपत्र व्यवस्थापनका लातग नीति िजुिमा 
गने, मिपत्र र नमनुा मिपत्रको ढाँचा तनिािरण गने, छपाइ गनुिपने सङ्खख्या यर्कन गने, छपाइ 
र ढुवानी कायिको व्यवस्थापन गने लगायिका कायि न्जम्मेवारी िोकी आयोगको २०७४।५।२२ 
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को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको संयोजकत्वमा मिपत्र व्यवस्थापन िथा 
आतिकाररिा तनिािरण र तनवािचन कायिक्रम िजुिमा सतमति िथा सतमतिको कायि सम्पादनमा 
आवश्यक सहयोग गनि तनवािचन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमखुको संयोजकत्वमा एक मिपत्र 
व्यवस्थापन िथा आतिकाररिा तनिािरण र तनवािचन कायिक्रम िजुिमा उपसतमति गठन गरी कायि 
सम्पादन गररएको तथयो । 

७.२.८ मिदान कायिको व्यवस्थापन  

पर्हलो चरणमा तनवािचन भएका न्जल्लामा २०७४ साल मन्ङ्खसर १० गिे र दोस्रो चरणमा 
तनवािचन भएका न्जल्लामा मन्ङ्खसर २१ गिे तबहान ७:०० बजेदेन्ख बेलकुा ५:०० बजेसम्म 
मिदान सञ्चालन भएको तथयो । पर्हलो चरणमा २० लाख ६८ हजार ७९८ ले र दोस्रो चरणमा 
८५ लाख २५ हजार १७३ ले गरी कुल १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९७१ मिदािाले 
आफनो मिातिकार प्रयोग गरेका तथए । दवैु चरणमा गरी औसि मिदान प्रतिशि ६८.६७ 
रहेको तथयो । 

मिदान कायिमा १ लाख ५८ हजार २८३ कमिचारी िथा न्शिक र ८० हजार १४५ स्वयम ्
सेवक गरी कुल २ लाख ३८ हजार ४२८ जनशन्क्त पररचालन गररएको तथयो । मिदान 
कमिचारीहरू सरदर १० ददन र स्वयम ् सेवकहरू ३ ददन पररचालन भएका तथए । स्वयम ्
सेवकहरू स्थानीयस्िरमै तनयकु्त गररएको तथयो । स्वयम ्सेवकमध्ये कम्िीमा १९ हजार ८०९ 
जना मर्हला रहेका तथए ।  

मिदानको ददन मिदान केतद्रमा उत्पन्न र्ववादका कारण पर्हलो चरणमा रूकुम न्जल्लाका दईुवटा 
मिदान केतद्रमा र दोस्रो चरणमा अघािखाँची न्जल्लाका दईुवटा मिदान केतद्रमा मिदान कायि 
सूचारू हनु नसकेकोले िी केतद्रमा अको ददन पनु: मिदान भएको तथयो ।  

७.२.९ मिगणना  

२०७४ साल मंतसर १० र २१ गिे गरी दईु चरणमा तनवािचन सम्पन्न भए पतन दबैु चरणको 
मिगणा कायि २०७४ साल मंतसर २१ गिे पतछ एकै चरणमा सम्पन्न गररएको तथयो । पर्हलो 
चरणमा मिदान सम्पन्न भएका ३२ न्जल्लामा २०७४ साल मन्ङ्खसर २१ गिे ५:०० बजेपतछ 
र दोस्रो चरणमा मिदान सम्पन्न भएका न्जल्लामा सबै मिदान केतद्रबाट मिपेर्टकाहरू मिगणना 
स्थलमा ल्याई परु् याएपतछ मिगणना प्रारम्भ भएको तथयो । मिगणना कायिमा कररब १४ हजार 
१३४ जनशन्क्त सरदर ७ (साि) ददन पररचालन गररएको तथयो । प्रतितनति सभा सदस्य 
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तनवािचनमा समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको सदर मि र मि 
प्रतिशि अनसूुची-४१ मा  ददइएको छ ।  

७.२.१० तनवािचन पररणाम 

७.२.१०.१ प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन 

प्रतितनति सभा सदस्यमा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ९ वटा राजनीतिक 
दलका िफि बाट १६४ जना र १ जना स्वितत्र उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ्। यसै गरी 
समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनमा कुल ४९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको 
बतदसूची पेश गरेकोमा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले), नेपाली काँग्रसे, नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 
(माओवादी केतद्र), रार्िय जनिा पाटी नेपाल र सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल गरी ५ (पाँच) 
राजनीतिक दलले मात्र सदर मिको िीन प्रतिशि भतदा बढी मि प्राप्त गरेकोले उन्ल्लन्खि ५ 
राजनीतिक दलका ११० जना उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ् । प्रतितनति सभा सदस्य 
तनवािचनको समग्र तनवािचन पररणाम समेटी अलग्गै तनवािचन पररणाम पसु्िक प्रकाशन भएको छ। 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ९ राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि र स्वितत्र 
रूपमा तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४२ मा र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली 
िफि  िीन प्रतिशि वा सोभतदा बढी मि प्राप्त गरी तसट प्राप्त गरेका राजनीतिक दलको नाम र 
प्राप्त तसट सङ्खख्याको र्ववरण अनसूुची-४३ मा ददइएको छ । 

७.२.१०.२ प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 

प्रदेश सभामा पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणालीिफि  प्रदेश नं. १ देन्ख प्रदेश नं. ७ सम्म 
क्रमश: ४७० जना, ९८५ जना, ६६६जना, २३७ जना, ६०१ जना, १३३ जना र १७९ 
जना उम्मेदवार रहेका तथए । यसैगरी समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनमा  प्रदेश 
नं. १ मा २७, प्रदेश नं. २ मा २९, प्रदेश नं. ३ मा ३१, प्रदेश नं. ४ मा २०, प्रदेश नं. ५ 
मा २७ , प्रदेश नं. ६ मा १८ र प्रदेश नं. ७ मा २० राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बतदसूची 
पेश गरेका तथए । प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ ले प्रदेश सभामा समानपुातिक 
तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनमा तसटको बाँडफाँट गने सम्बतिमा कुल सदर मिको १ 
दशमलव ५ प्रतिशि भतदा कम मि प्राप्त गने राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मि कुल सदर 
मिमा गणना नगररने व्यवस्था गरेको छ । यस अनरुूप समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम 
र्वतभन्न प्रदेश सभामा र्वतभन्न राजनीतिक दलको िफि बाट तनवािन्चि सदस्यको र पर्हलो हनु े
तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि   र्वतभन्न राजनीतिक दलको िफि बाट र स्वितत्र रूपमा 
तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण सर्हिको तनवािचन पररणाम देहाय बमोन्जम रहेको छ:- 
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७.२.१०.२.१ प्रदेश नं. १ 

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा कुल ९३ जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु ेतनवािन्चि 
हनु ेप्रणालीबाट ५६ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट ३७ जना तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था 
छ । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनमा र्वतभन्न ४ वटा राजनीतिक 
दलबाट ५५ जना र १ जना स्वितत्र उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ्। समानपुातिक तनवािचन 
प्रणालीिफि  र्वतभन्न ६ वटा राजनीतिक दलको मात्र प्रतितनतित्व रहेको छ । प्रदेश सभामा पर्हलो 
हनु े तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट 
तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४४ मा ददइएको छ । 

७.२.१०.२.२ प्रदेश नं. २ 

प्रदेश नं २ को प्रदेश सभामा कुल १०७ जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु ेतनवािन्चि 
हनु ेप्रणालीबाट ६४ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट ४३ जना तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था 
छ । पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ५ वटा राजनीतिक दलबाट ६३ 
जना र १ जना स्वितत्र उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ्। समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि बाट 
र्वतभन्न ६ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारमात्र तनवािन्चि भएका छन ्। प्रदेश सभामा पर्हलो 
हनु े तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट 
तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४५ मा ददइएको छ ।  

७.२.१०.२.३ प्रदेश नं. ३ 

प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभामा कुल ११० जना सदस्य रहतछन ्। पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे 
प्रणालीबाट ६६ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट ४४ जना तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था छ। 
पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ५ वटा राजनीतिक दलबाट र समानपुातिक 
तनवािचन प्रणालीिफि   र्वतभन्न ७ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ्। 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणली बमोन्जमको तनवािचनबाट 
तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४६ मा ददइएको छ । 

७.२.१०.२.४ प्रदेश नं. ४ 

प्रदेश नं ४ को प्रदेश सभामा कुल ६० जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु ेतनवािन्चि 
हनु ेतनवािचन प्रणालीबाट ३६ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट २४ जना तनवािन्चि हनुे 
व्यवस्था छ । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ५ वटा राजनीतिक दलबाट 
३५ जना र १ जना स्वितत्र उम्मेदवार तनवािन्चि भएका छन ्। समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  
र्वतभन्न ५ वटा राजनीतिक दलको मात्र प्रतितनतित्व रहेको छ । प्रदेश सभामा पर्हलो हनुे 
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तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि 
सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४७ मा ददइएको छ । 

७.२.१०.२.५ प्रदेश नं. ५ 

प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभामा रहने कुल ८७ जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु े
तनवािन्चि हनु ेप्रणालीबाट ५२ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट ३५ जना तनवािन्चि हनुे 
व्यवस्था छ । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ४ वटा राजनीतिक दलबाट 
र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  र्वतभन्न ६ वटा राजनीतिक दलको प्रतितनतित्व रहेको छ । 
प्रदेश सभामा पर्हलो हनु े तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली 
बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४८ मा ददइएको छ। 

७.२.१०.२.६ प्रदेश नं. ६ 

प्रदेश नं ६ को प्रदेश सभामा कुल ४० जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु ेतनवािन्चि 
हनु ेप्रणालीबाट २४ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट १६ जना तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था 
छ । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ३ वटा राजनीतिक दलबाट र 
समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  र्वतभन्न ४ वटा राजनीतिक दलको प्रतितनतित्व रहेको छ । 
प्रदेश सभामा पर्हलो हनु े तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली 
बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-४९ मा ददइएको छ। 

७.२.१०.२.७ प्रदेश नं. ७ 

प्रदेश नं ७ को प्रदेश सभामा कुल ५३ जना सदस्य रहतछन ्। यसमध्ये पर्हलो हनु ेतनवािन्चि 
हनु ेप्रणालीबाट ३२ जना र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीबाट २१ जना तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था 
छ । पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली िफि  र्वतभन्न ४ वटा राजनीतिक दलबाट र 
समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  र्वतभन्न ४ वटा राजनीतिक दलको प्रतितनतित्व रहेको छ । 
प्रदेश सभामा पर्हलो हनु े तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली 
बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्यको सङ्खख्यात्मक र्ववरण अनसूुची-५० मा ददइएको छ। 

७.३ रार्िय सभा सदस्य तनवािचन 

रार्िय सभा सदस्यको तनवािचन २०७४ साल माघ २४ गिे सम्पन्न गने गरी नेपाल सरकारबाट 
२०७४ साल पषु २१ गिे तनवािचनको तमति िोर्कएको तथयो । आयोगले उक्त तनवािचन िोर्कएकै 
तमतिमा सफलिापूविक सम्पन्न गरेको तथयो ।  
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७.३.१  रार्िय सभाको गठन सम्बतिी संवैिातनक एवं कानूनी व्यवस्था 

रार्िय सभा सदस्य तनवािचन अध्यादेश, २०७४ ले रार्िय सभा सदस्यको तनवािचनको लातग 
प्रत्येक प्रदेशमा गठन भएको तनवािचक मण्डलले ददएको मिको आिारमा एकल सङ्खक्रमणीय 
मि प्रणाली बमोन्जम प्रत्येक प्रदेशबाट तनवािन्चि हनु आवश्यक पने मि प्राप्त गने देहाय बमोन्जम 
आठ जना सदस्य तनवािन्चि हनु ेव्यवस्था गरेको छ ।   

(क) मर्हला िीन जना,  
(ख) दतलि एक जना,  
(ग) अपाङ्गिा भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट एक जना,  
(घ) अतय िीन जना । 

उन्ल्लन्खि समूहमध्ये कुनै समूहबाट एक जना सदस्य मात्र तनवािन्चि गनुि पने अवस्थामा सबै 
भतदा बढी मि प्राप्त गने उम्मेदवार तनवािन्चि हनुे व्यवस्था छ । तनवािचक मण्डलमा रहनेमध्ये 
प्रदेश सभाका सदस्यको मिभार ४८ (अठ्चातलस) र गाउँपातलकाको अध्यि र उपाध्यि िथा 
नगरपातलकाको प्रमखु र उपप्रमखुको मिभार १८ (अठार) हनु ेव्यवस्था छ । 

७.३.२  राजनीतिक दल दिाि र तनवािचनको ियारी 

आयोगले रार्िय सभा सदस्यको तनवािचन तछटो सम्पन्न गने उदे्दश्यले नेपाल सरकारबाट तनवािचनको 
तमति िोर्कनपूुवि नै रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा भाग तलन चाहने आयोगमा दिाि कायम रहेका 
राजनीतिक दललाई  संर्विानको िारा २७१ र राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ को दफा 
४८ बमोन्जम दल दिाि गनि सूचना प्रकाशन गररएको तथयो । उक्त सूचना बमोन्जम रार्िय सभा 
सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग कुल २१ राजनीतिक दलहरू दिाि भएका तथए । 

२०७४ साल माघ २४ गिे सम्पन्न गने गरी नेपाल सरकारबाट २०७४ साल पषु २१ गिे 
तनवािचनको तमति िोर्कएको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भए लगिै तनवािचनको समग्र ियारी 
अगातड बढाइएको तथयो । आयोगबाट २०७४ साल  पषु २६ गिे तनवािचन कायिक्रम र 
कायििातलका स्वीकृि  गररयो । २०७४ साल पषु २७ गिे तयाय पररषदको परामशिमा सम्बन्तिि 
न्जल्लाका न्जल्ला तयायािीशलाई तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त गरी पषु २९ गिे सािवटै 
प्रदेशमा सम्बन्तिि प्रदेशको उच्च अदालि रहेको न्जल्लाको सदरमकुाममा तनवािचन अतिकृिको 
कायािलय स्थापना गरी तनवािचन सञ्चालन गररएको तथयो । तनवािचन अतिकृिको नामावली िथा 
आयोगबाट स्वीकृि तनवािचन कायिक्रम क्रमशः अनसूुची ५१ र अनसूुची ५२ मा  ददइएको छ 
। 

रार्िय सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनको लातग तनवािचक मण्डलमा रहेका गाउँपातलकाका अध्यि 
र उपाध्यि िथा नगरपातलकाका प्रमखु  र उपप्रमखु  १,५०६ जना र प्रदेश सभाका सदस्य 
५५० जना समेि गरी कुल २,०५६ जना रहेका छन ्।तनवािचक मण्डलमा रहेका मिदािाको 
प्रदेशगि र्ववरण अनसूुची-५३ मा ददइएको छ । 
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७.३.३  तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन  

२०७४ साल माघ ७ गिेदेन्ख माघ १५ गिेसम्म सािवटै प्रदेशमा सम्बन्तिि प्रदेशका तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन भएको तथयो ।तनवािचक मण्डलको मिबाट 
तनवािन्चि हनुे  कुल ५६ पदको लातग र्वतभन्न ९ वटा राजनीतिक दल (नेपाली काँग्रसे, नेपाल 
कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले), नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र), रार्िय प्रजाितत्र पाटी, रार्िय 
जनिा पाटी नेपाल, सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल, रार्िय जनमोचाि, नपेाल मजदरु र्कसान 
पाटी, नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी) को िफि बाट मर्हला समूहमा २६ जना, अतय समूहमा 
२८ जना, दतलि समूहमा १४ जना र अपाङ्गिा भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट 
तनवािन्चि हनुे समूहमा १५ जनाको गरी कुल ८३ जनाको मनोनयन पत्र दिाि भएको तथयो ।  

मनोनयन पत्र दिाि भएका उम्मेदवार मध्ये दावी र्वरोिको क्रममा प्रदेश नं. ४ मा अपाङ्गिा 
भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट उम्मेदवारी ददएका एक जना उम्मेदवारको मनोनयन 
पत्र बदर भएको तथयो । यसै गरी प्रदेश नं. १ मा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) बाट अतय 
समूहको लातग उम्मेदवारी ददएका एक जना र रार्िय प्रजाितत्र पाटीबाट अपाङ्गिा भएका व्यन्क्त 
वा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट तनवािन्चि हनुे समूहमा उम्मेदवारी ददएका एक जना गरी दईु 
जनाले, प्रदेश नं. २ मा नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटीबाट अतय समूहको लातग उम्मेदवारी 
ददएका एक जनाले र प्रदेश नं. ३ मा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) बाट मर्हला 
समूहको लातग उम्मेदवारी ददएका एक जना र रार्िय प्रजाितत्र पाटीबाट अतय समूहको लातग 
उम्मेदवारी ददएका एकजना गरी कुल छ जना उम्मेदवारले नाम र्फिाि तलएका तथए । र्वतभन्न  
९ राजनीतिक दलको िफि बाट मनोनयन पत्र पेश गरेकामध्ये रार्िय प्रजाितत्र पाटी र नेपाल 
सङ्ख घीय समाजवादी पाटीका िफि बाट मनोनयन पत्र दिाि गरेका सबै उम्मेदवारले नाम र्फिाि 
तलएको कारण जम्मा ७ राजनीतिक दलका ७६ जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी कायम रहेको 
तथयो ।  

७.३.४  तनर्विरोि तनवािन्चि  

प्रदेश नं. १ मा मर्हला सदस्य िीन जना र अतय िीन जना गरी छ जना, प्रदेश नं. २ मा  चार 
वटै समूहका गरी आठ जना, प्रदेश नं. ४ मा अपाङ्गिा भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुायबाट एक जना, प्रदेश नं. ५ मा मर्हला सदस्य िीन जना िथा  प्रदेश नं. ७ मा मर्हला 
सदस्य िीन जना र अतय समूहका सदस्य िीन जना गरी छ जना समेि गरी कुल २४ (चौवीस) 
जना सदस्य तनर्विरोि तनवािन्चि भएका तथए । जम्मा ७६ जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको 
मध्ये २४ पदमा तनर्विरोि तनवािन्चि भएपतछ बाँकी ३२ पदको लातग ५२ जना उम्मेदवारहरू 
प्रतिस्पिािमा रहेका तथए । 
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७.३.५  जनशन्क्त िथा सामग्री व्यवस्थापन 

तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको लातग सािवटै तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन 
अतिकृि सर्हि ११ एघार जनाका दरले कुल ७७ जनशन्क्त पररचालन गररएको तथयो । यसै 
गरी मिदान कायिको व्यवस्थापनको लातग ७ वटा प्रदेशमा १४ वटा मिदान केतद्र रहेका तथए 
। तनवािचक मण्डलमा रहेका सदस्यको मिभार फरक फरक रहेको कारण मिदान कायिको 
व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रदेश सभाका सदस्यको लातग र स्थानीय िहका सदस्यहरूको 
लातग अलग अलग मिदान केतद्र रहने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । प्रत्येक मिदान केतद्रमा 
एकजना मिदान अतिकृि र एकजना सहायक मिदान अतिकृि सर्हि ९ जना कमिचारी पररचालन 
हनु ेव्यवस्था तमलाइएको तथयो । प्रदेश नं. २ मा सबै पदमा तनर्विरोि तनवािन्चि भएकोले मिदान 
कायि सञ्चालन भएन । अतय प्रदेशमा जम्मा १२ मिदान केतद्रमा १०८ जनशन्क्त पररचालन 
गररएको तथयो । तनवािचनको लातग मिपत्र र मि सङ्केि गने कलम जस्िा संवेदनशील सामग्री 
बाहेकका मिदान सामग्री सम्बन्तिि न्जल्लान्स्थि तनवािचन कायािलयमा रहेको मौज्दािबाट 
व्यवस्थापन गररएको तथयो । 

७.३.६  र्वतभन्न िहको िातलम िथा अतभमखुीकरण 

रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको लातग तनवािचन व्यवस्थापन, मिदान र मिगणनाका सम्बतिमा 
तनवािचन अतिकृि, सहायक तनवािचन अतिकृि र सम्बन्तिि न्जल्लाका तनवािचन अतिकारी एवं 
र्वतभन्न कमिचारीहरूका लातग प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो । यसै गरी रार्िय सभा 
सदस्य तनवािचन प्रयोजनको लातग दिाि गराएका र्वतभन्न २१ वटा राजनीतिक दलका प्रतितनतिका 
लातग केतद्रमा एकल संक्रमणीय मि प्रणालीमा मिदान, मिगणना र तनवािचन व्यवस्थापनका 
र्वर्वि र्वषयमा प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो । मिदािा अतभमखुीकरणका लातग 
र्वतभन्न िीन वटा समूहमा ७७ वटै न्जल्लाका तनवािचन अतिकारीहरूलाई एकल संक्रमणीय मि 
प्रणालीबारे समेि प्रन्शिण ददई उनीहरू माफि ि प्रत्येक न्जल्ला सदरमकुाममा सम्बन्तिि 
न्जल्लातभत्रका गाउँपातलकाका अध्यि र उपाध्यि िथा नगरपातलकाका प्रमखु उपप्रमखु एवं 
प्रदेश सभाका सदस्यलाई एकल संक्रमणीय मि प्रणाली सम्बतिमा र मिदान गने िररकाका 
र्वषयमा अतभमखुीकरण गने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । तनवािचक मण्डलका कुनै सदस्य 
कारणवस अरू  न्जल्लामा रहेको अवस्थामा तनज रहेकै न्जल्लाको सदरमकुाममा हनुे 
अतभमखुीकरणमा सहभागी हनु सक्ने व्यवस्था तमलाइएको तथयो । प्रदेश नं. २ मा सबै पद 
तनर्विरोि तनवािन्चि भएकोले तनवािचक मण्डलका सदस्यको लातग न्जल्लास्िरमा मिदािा 
अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन  भएन । 

७.३.७  मिपत्र  व्यवस्थापन 

तनवािचनको लातग आवश्यक मिपत्र आयोगमा नै छपाइ गरी सम्बन्तिि तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा पठाइएको तथयो । एक जना मिदािाले र्वतभन्न चार समूह (मर्हला, दतलि, अपाङ्गिा 
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भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय र अतय ) बाट तनवािन्चि हनुे सदस्यको लातग मिदान 
गने भएकोले प्रत्येक समूहको सदस्यलाई मिदान गने प्रयोजनको लातग छुट्टा छुटै्ट मिपत्र छपाइ 
गररएको तथयो । तनवािचक मण्डलका सदस्यको मिभार समेि अलग अलग रहेकोले प्रदेश 
सभाका सदस्यले मिदान गने मिपत्र हररयो रङमा र स्थानीय िहका सदस्यले मिदान गने 
मिपत्र रािो रङमा छपाइ गररएको तथयो ।  

७.३.८ मिदान  र  मिगणना  

संवि ्२०७४ साल माघ २४ गिे र्वहान १०:०० बजेदेन्ख अपराह्न ३:०० बजेसम्म मिदान 
सञ्चालन भएको तथयो । प्रदेश नं. २ मा सबै सदस्य तनर्विरोि तनवािन्चि भएकोले मिदान कायि 
सञ्चालन भएन बाँकी छ वटा प्रदेशका कुल १,६७७ मिदािा मध्ये १,६६९ जनाले मिदान 
गरेका तथए । प्रदेशगि मिदान र्ववरण अनसूुची ५४ मा ददइएको छ । मिदान सम्पन्न भएकै 
ददन अपराह्न ४:०० बजेपतछ मिगणना कायि प्रारम्भ भएको तथयो । एकल संक्रमणीय मि 
प्रणालीमा मिगणना कायि फरक प्रकृतिको हनुे भएकोले तनवािचन अतिकृिको सहयोगको लातग 
गणनामा दििा रहेको जनशन्क्त आयोगबाट समेि खटाइ पठाइएको तथयो ।  

प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५ र ७ मा एकल संक्रमणीय मि प्रणाली अनसुार तनवािन्चि हनु े
सदस्यहरू सबैले  तनवािन्चि हनु आवश्यक कोटा पर्हलो चरणमा नै पूरा गरेका तथए । प्रदेश 
नम्बर ६ मा पर्हलो चरणमा  मर्हला समूहबाट तनवािन्चि हनुेमध्ये एक जनाले र अतय समूहबाट 
तनवािन्चि हनुेमध्ये एकजनाले मात्र  कोटाभतदा बढी मि प्राप्त गरेका तथए । कोटा भतदा बढी 
मि प्राप्त गरेका उम्मेदवारको बचि मि सम्बन्तिि समूहका दोस्रो प्राथतमकिाका उम्मेदवारलाई 
संक्रमण भएपतछ आवश्यक सङ्खख्याका सदस्य तनवािन्चि भएका तथए ।   

७.३.९ तनवािचन पररणाम 

रार्िय सभामा रहने कुल ५९ जना सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले तनवािन्चि 
हनु े कुल ५६ सदस्यको लातग भएको तनवािचनमा र्वतभन्न राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि 
सदस्यहरूको र्ववरण सर्हिको तनवािचन पररणाम अनसूुची ५५ मा ददइएको छ ।राजनीतिक 
दलबाट प्रदेशगि एवं समूहगि रूपमा तनवािन्चि सदस्यको र्ववरण अनसूुची ५६ मा ददइएको छ 
।यसैगरी राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि सदस्यको समूहगि र्ववरण अनसूुची ५७ मा र राजनीतिक 
दलबाट तनवािन्चि सदस्यको लैर्ङ्गक र्ववरण अनसूुची ५८ मा ददइएको छ । 

७.४ रािपति पदको तनवािचन 

२०७४ साल फागनु २९ गिे रािपतिको तनवािचन सम्पन्न गने गरी आयोगबाट २०७४ साल 
फागनु १० गिे तनवािचनको तमति िोर्कएको तथयो । तनवािचनको तमति िोकेकोबारे नेपाल 
सरकारलाई जानकारी गराइ िोर्कएको तमतिमा सफलिापूविक तनवािचन सम्पन्न भएको तथयो ।  
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७.४.१  तनवािचनको ियारी 

संवि ्२०७४ साल फागनु २९ गिे रािपतिको तनवािचन सम्पन्न हनुे गरी आयोगबाट तमति 
२०७४ साल फागनु १० गिे तनवािचनको तमति िोकी सोही ददन तनवािचन कायिक्रम एवं 
कायििातलका स्वीकृि गररएको तथयो । यससँगै तनवािचनका लातग आवश्यक तनयमावली, 
तनदेन्शकाको िजुिमा, सामग्री व्यवस्थापन, लगायिका ियारी अगातड बढाइएको तथयो । २०७४ 
साल फागनु १६ गिे तयाय पररषदको परामशिमा उच्च अदालि, पाटनका माननीय तयायािीश 
श्री तिलप्रसाद शे्रष्ठलाई तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गरी फागनु १७ गिे अतिरािर्िय सम्मेलन 
केतद्र नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंमा तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना गररएको तथयो । 
आयोगबाट स्वीकृि तनवािचन कायिक्रम अनसूुची ५९ मा  ददइएको छ । 

७.४.२  तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन  

२०७४ साल फागनु २१ गिेदेन्ख फागनु २४ गिेसम्म तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन 
कायिक्रम सञ्चालन भएको तथयो । २०७४ साल फागनु २३ गिे उम्मेदवारको मनोनयन पत्र 
दिाि गने कायिक्रममा कुमारी लक्ष्मी राई र श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारी गरी दईुजनाको मनोनयन 
पत्र दिाि भएको तथयो । कायिक्रममा तनिािररि समयतभत्र कुनै पतन उम्मेदवारले नाम र्फिाि 
नतलएपतछ उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा वहाँहरू दईु जनाको उम्मेदवारी कायम रहेको  
तथयो ।  

७.४.३  जनशन्क्त िथा सामग्री व्यवस्थापन 

तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको लातग तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन अतिकृि 
सर्हि १३ (िेह्र) जना जनशन्क्त पररचालन गररएको तथयो । मिदान कायिको व्यवस्थापनको 
लातग सङ्ख घीय संसदका सदस्यले मिदान गने प्रयोजनको लातग र प्रदेश सभाका सदस्यले मिदान 
गने प्रयोजनको लातग अलग अलग मिदान केतद्र रहेका तथए । प्रत्येक मिदान केतद्रमा एकजना 
मिदान अतिकृि र एकजना सहायक मिदान अतिकृि सर्हि ७ (साि) जना कमिचारी पररचालन 
गररएको तथयो । मिगणना कायिमा प्रमखु मिगणना अतिकृि, सहायक मिगणना अतिकृि र 
गणक समेि गरी ७ (साि) जना कमिचारी पररचालन गररएको तथयो । मिपत्र बाहेकका तनवािचन 
सामग्री िेत्रीय तनवािचन कायािलय, काठमाडौंमा रहेको मौज्दािबाट व्यवस्थापन गररएको तथयो । 

७.४.४  र्वतभन्न िहको िातलम िथा अतभमखुीकरण 

रािपति तनवािचनको लातग तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन, मिदान र मिगणनाका सम्बतिमा 
तनवािचन अतिकृि, सहायक तनवािचन अतिकृि र एवं कमिचारीहरूका लातग एकददन ेप्रन्शिण 
कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो । यसै गरी सङ्ख घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतितनतित्व रहेका 
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र्वतभन्न १३(िेह्र) वटा राजनीतिक दलका प्रतितनतिका लातग मिदान, मिगणना र तनवािचन 
व्यवस्थापनका र्वर्वि र्वषयमा अतिरर्क्रया िथा छलफल कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो ।  

७.४.५  मिपत्र व्यवस्थापन 

तनवािचनको लातग आवश्यक मिपत्र आयोगको छापाखानामा छपाइ गरी सम्बन्तिि तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा पठाइएको तथयो । तनवािचक मण्डलका सदस्यको मिभार अलग अलग 
रहेकोले सङ्ख घीय संसदका सदस्यले मिदान गने प्रयोजनका मिपत्र र प्रदेश सभाका सदस्यले 
मिदान गने मिपत्र अलग अलग छपाइ गररएको तथयो । सङ्ख घीय संसदका सदस्यले मिदान 
गने मिपत्रमा उन्ल्लन्खि र्वरण हररयो रङमा र प्रदेश सभाका सदस्यले मिदान गने मिपत्रमा 
उन्ल्लन्खि र्ववरण रािो रङमा छपाइ गररएको तथयो ।  

७.४.६ मिदान, मिगणना र तनवािचन पररणाम  

संवि ्२०७४ साल फागनु २९ गिे र्वहान १०:०० बजेदेन्ख अपराह्न ३:०० बजेसम्म मिदान 
सञ्चालन भएको तथयो । सङ्ख घीय संसदका ३३१ सदस्य र प्रदेश सभाका ५४९ गरी कुल ८८० 
मिदािा रहेकोमा सङ्ख घीय संसदका सदस्य ३२६ जना र प्रदेश सभाका सदस्य ५३६ गरी जम्मा 
८६२ सदस्यले मिदान गरेका तथए ।  
मिदान सम्पन्न भएकै ददन अपराह्न ४:०० बजे मिगणना कायि प्रारम्भ भई ५.४५ बजे सम्पन्न 
भएको तथयो । मिगणनाको प्राप्त र्ववरण अनसुार कुल खसेको मिपत्र ८६२ मध्ये सङ्ख घीय 
संसदका सदस्यले मिदान गरेको मिपत्रमध्ये ३ (िीन) र प्रदेश सभाका सदस्यले मिदान गरेका 
मिपत्र मध्ये ५(पाँच) गरी कुल ८ (आठ) मिपत्र बदर भएक तथए ।  
रािपति तनवािचनमा श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारीलाई ३९,२७५ मि र अकाि उम्मेदवार कुमारी 
लक्ष्मी राईलाई ११,७३०  मि प्राप्त भएको तथयो । श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारी संर्विानको िारा 
६२ को उपिारा ३ (िीन) बमोन्जम तनवािचक मण्डलको ित्काल कायम रहेको कुल मिको 
बहमुि प्राप्त भएकोले उहाँ पर्हलो चरणमै रािपति पदमा तनवािन्चि हनु ुभएको तथयो ।रािपतिको 
तनवािचनमा मिदािाको रूपमा रहेका तनवािचक मण्डलका सदस्यहरू मध्ये संघीय संसद सदस्य र 
प्रदेश सभा सदस्यहरूको मिभार क्रमश: ७८ र ४८ रहेको तथयो । उम्मेदवारले पाएको मि 
पररणाम अनसूुची ६० मा ददइएको छ ।  

७.५ उपरािपति पदको तनवािचन 

रािपतिको तनवािचन २०७४ साल फागनु २९ गिे सम्पन्न भई सोही ददन तनवािचन पररणाम समेि 
घोषणा हनुकुो साथै सम्माननीय रािपति समि तनवािचन पररणामको र्ववरण पेश गररएको तथयो 
। उपरािपतिको तनवािचन २०७४ साल चैत्र ९ गिे शकु्रबार सम्पन्न गने गरी आयोगबाट 
२०७४ साल फागनु ३० गिे तनवािचनको तमति िोकी नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको 
तथयो ।  
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७.५.१  तनवािचनको ियारी 

संवि ्२०७४ साल चैत्र ९ गिे उपरािपतिको तनवािचन सम्पन्न हनुे गरी आयोगबाट तमति 
२०७४ साल फागनु ३० गिे तनवािचनको तमति िोकी सोही ददन तनवािचन कायिक्रम स्वीकृि 
गररएको तथयो। यससँगै तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त र कायािलय स्थापना, मिदािा नामावली 
ियारी, सामग्री व्यवस्थापन लगायिका ियारी अगातड बढाइएको तथयो । २०७४ साल फागनु 
३० गिे तयाय पररषदको परामशिमा उच्च अदालि, पाटनका माननीय तयायािीश श्री तिलप्रसाद 
शे्रष्ठलाई तनवािचन अतिकृिमा तनयकु्त गरी सोही ददन अतिरािर्िय सम्मेलन केतद्र नयाँ बानेश्वर, 
काठमाडौंमा तनवािचन अतिकृिको कायािलय सञ्चालन गररएको तथयो । आयोगबाट स्वीकृि 
तनवािचन कायिक्रम अनसूुची ६१ मा  ददइएको  छ । 

७.५.२  जनशन्क्त िथा सामग्री व्यवस्थापन 

तनवािचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको लातग तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन अतिकृि 
सर्हि १३ (िेह्र) जना जनशन्क्त पररचालन गररएको तथयो । तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन गनि 
आवश्यक हनु े सम्पूणि सामग्री तनवािचन अतिकृिको कायािलय र िेत्रीय तनवािचन कायािलय 
काठमाडौंबाट व्यवस्थापन गररएको तथयो । 

७.५.३  तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन   

२०७४ साल चैत्र १ गिेदेन्ख ऐ. ४ गिेसम्म तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनवािचन कायिक्रम 
सञ्चालन भएको तथयो । २०७४ साल चैत्र ३ गिे उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दिाि गने 
कायिक्रममा श्री नतदबहादरु पनुको मात्र मनोनयन पत्र दिाि भएको तथयो । दावी र्वरोि 
लगायिका प्रर्क्रया पूरा गरी २०७४ चैत्र ४ गिे उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदा 
श्री नतदबहादरु पनुको मात्र उम्मेदवारी कायम रहेको तथयो ।  

७.५.४  तनवािचन पररणाम  

तनवािचन कायिक्रम अनसुार २०७४ साल चैत्र ३ गिे उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दिाि गने 
कायिक्रममा श्री नतदबहादरु पनुको मात्र मनोनयन पत्र दिाि भएको र २०७४ साल चैत्र ४ गिे 
१८:०० बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हदुा वहाकँो मात्र उम्मेदवारी कायम 
भएकोले तनवािचन अतिकृिबाट रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन, २०७४ को 
दफा २४ बमोन्जम श्री नतदबहादरु पनु उपरािपति पदमा तनर्विरोि तनवािन्चि हनु ुभएको घोषणा 
भएको तथयो ।  
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पररच्छेद ८ 

सूचना प्रर्वति िथा प्रणाली व्यवस्थापन 
 
 

आयोगले तनवािचन प्रर्क्रयाहरू सञ्चालन गनि र्वतभन्न प्रर्वतिहरूको प्रयोग गदै आइरहेको कुरा 
अवगि नै छ । तनवािचनसँग सम्बन्तिि र्वतभन्न र्क्रयाकलापहरूलाई सूचना प्रर्वतिको प्रयोग माफि ि 
सहज एव ं सरल बनाइँदै आएको छ । सूचना प्रर्वति व्यवस्थापन सम्बतिमा सम्पादन गररएका 
मखु्य मखु्य कायिहरू तनम्नानसुार ददइएको छ । 

८.१ सूचना प्रर्वति व्यवस्थापन सम्बतिमा सम्पादन गररएका कायिहरू 

८.१.१ डाटा भण्डारण िथा एर्ककरण  

२०७४ भाद्र ३ गिे सम्म ७७ वटै न्जल्लामा सङ्ख कतलि एवं अद्यावतिक भएको मिदािा 
नामावलीको डाटावेस आयोगमा प्राप्त गरी केतद्रीय सभिरमा भण्डारण िथा एर्ककरण गररएको 
तथयो ।  

८.१.२ तनवािचन िते्र अनसुार मिदािा नामावली अध्यावतिक 

तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगको प्रतिवेदन अनसुार प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनको डाटा केतद्रीय सभिरमा अध्यावतिक गररएको तथयो । 

८.१.३ अन्तिम मिदािा नामावली ियारी, छपाई, र प्रकाशन 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ का लातग ७७,७६,६२८ परुूष 
७६,५१,१४३ मर्हला िथा १६७ िेश्रो तलंगी गरी कुल १,५४,२७,९३८ को अन्तिम मिदािा 
नामावली रङ्गीन २ प्रति िथा श्यामश् वेि ६ प्रति छपाई गरी सम्बन्तिि न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा 
पठाईएको तथयो । जम्मा मिदािा सङ्खख्यालाई देहाय बमोन्जम विृन्चत्रमा प्रस्ििु गररएको छ । 
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अन्तिम मिदािा नामावलीको फोटो सर्हिको मिदािा नामावलीको नमूना 
 

7651143
7776628

167

1

महिला
पुरुष
तेश्रो ललिंगी
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८.१.४ मिदािा पररचयपत्र ियारी िथा छपाई 

स्थानीय िह दोस्रो चरणको तनवािचन पतछ थप िथा अध्यावतिक भएका २१,७०,९८५ जना 
मिदािाको पररचयपत्र ियार गरी छपाइ गररएको तथयो । 

 
मतदाता परिचयपत्रको नमूना 

 

८.१.५ मिदािा नामावलीको तनस्सा प्रमाणीकरण  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा समानपुातिक िथा पर्हलो 
हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि  भाग तलन ेउम्मेदवारहरूलाई आयोगले प्रकान्शि गरेको 
अन्तिम मिदािा नामावलीमा नाम भएको मिदािा नामावलीको प्रमान्णि तनस्सा उपलब्ि 
गराइएको तथयो। 
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मिदािा नामावलीको तनस्सा प्रदान गदै आयोगका कमिचारीहरू 

८.१.६ रार्िय सभा सदस्य र रािपति/उपरािपति पदको तनवािचनको लातग अन्तिम मिदािा 
नामावली ियारी िथा छपाई 

रार्िय सभा सदस्य िथा रािपति/उपरािपति पदको तनवािचनको लातग आवश्यक अन्तिम मिदािा 
नामावली ियार गरी देहायको ढाँचामा छपाई गररएको िथा सम्बन्तिि तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयमा पठाइएको तथयो :- 
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८.१.७ एन्प्लकेशन सफ्टवेयरको र्वकास, पररमाजिन िथा सञ्चालन 

८.१.७.१  तनवािचन पररणाम सूचना प्रणाली (Election Result Information System)  ERIS 

पररमाजिन िथा सञ्चालन  

स्थानीय िह तनवािचनमा प्रयोग गररएको ERIS सफ्टवेयरमा कायिपातलका िथा न्जल्ला समतवय 
सतमतिको उम्मेिारी िथा मनोनयनदेन्ख तनवािचन नतिजासम्मका र्ववरण सम्बन्तिि तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयबाट प्रर्वष्ट िथा रूज ुगनिका लातग पररमाजिन गररएको तथयो । 

 

 

८.१.७.२ एकीकृि तनवािचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Election Information 

Management system) IEIMS र्वकास िथा सञ्चालन 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ र रार्िय सभा सदस्य िथा 
रािपति/उपरािपति पदको तनवािचनमा भाग तलने उम्मेदवारहरूको मनोनयनदेन्ख तनवािचन नतिजा 
प्रकाशन सम्मका सम्पूणि र्ववरण सम्बन्तिि तनवािचन िेत्रको तनवािचन अतिकृिको कायािलयवाट 
प्रर्वष्टी िथा रूज ुगने र्कतसमले IEIMS सफ्टवेयर र्वकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको  तथयो । 
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८.१.७.३ पयिवेिके सूचना प्रणाली (Observer Information System) पररमाजिन िथा सञ्चालन  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा पयिवेिण गनिका लातग रार्िय 
िथा अतिरािर्िय पयिवेिक संस्थाहरूले अनलाइन तनवेदन ददनका लातग यो प्रणालीको र्वकास 
गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथयो । 

८.१.७.४ मोवाइल एप पररमाजिन िथा सञ्चालन 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ को पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े
िथा समानपुातिक तनवािचन प्रणालीको तनवािचन कायिक्रम हेनि, र्क्रयाकलाप प्रगति र्ववरण 
आयोगमा पठाउन, मिदािा नामावली हेनि, उम्मेदवारको सूची हेनि, तनवािचन नतिजा थाहा पाउन 
लगायिका अतय जानकारीको लातग ECN APP नामक मोवाइल एपको पररमाजिन गरी सञ्चालनमा 
ल्याइएको तथयो । 
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८.१.८ कल सेण्टर सञ्चालन  

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को बारेमा आमजनिा िथा 
सरोकारवालाहरूको न्जज्ञासा समािानको लातग नेपाल टेतलकमको प्रार्वतिक सहयोगमा तनवािचन 
अवतिभर कल सेतटर सञ्चालन गररएको तथयो । 
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८.१.९ आयोगको वेबसाइट िथा सामान्जक सञ् जाल सञ्चालन िथा अध्यावतिक 

आयोगवाट जारी सूचना, प्रशे र्वज्ञतप्त, मिदािा र्ववरण, मिदान केतद्र र कानून लगायि अतय 
तनवािचनसँग सम्बन्तिि सामग्री वेबसाइटमा प्रकाशन िथा सामान्जक संजालमा अध्यावतिक 
गररएको तथयो । 
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८.१.१०  तनवािचन पररणाम, मिपत्र, प्रतिवेदन िथा पनु्स्िका छपाई 

स्थानीय िह, प्रदेश सभा सदस्य र प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन पररणाम, रार्िय सभा िथा 
रािपति/उपरािपति तनवािचनको मिपत्र, तनवािचन नतिजा, र्वतभन्न प्रतिवेदन र पनु्स्िका छपाई 
कायि गररएको तथयो । 

८.१.११ मिदािा नामावली तबर्क्र िथा तनवािचन सम्बतिी सूचनाहरू एस एम एस माफि ि 
सम्प्रषेण र  सम्बन्तिि सरोकारवालाहरूलाई प्रदान 

स्थानीय िह तनवािचन, प्रदेश सभा सदस्य िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनको अन्तिम मिदािा 
नामावली आयोगले िोकेको शलु्कमा तबर्क्र गररएको िथा तनवािचन सम्बतिी सूचना एस एम एस 
माफि ि सम्प्रषेण गररएको तथयो। 

८.१.१२ सूचना प्रर्वति सम्बतिी िातलम 

न्जल्ला तनवािचन कायािलय, तनवािचन अतिकृिको कायािलय िथा मखु्य तनवािचन अतिकृिको 
कायािलयका कम्प्यटुर अपरेटरहरूलाई Integrated Election Information Management System 

(IEIMS) िथा Election Result Information System (ERIS) को िातलम प्रदान गररएको तथयो । 
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८.१.१३ अतय कायिहरू 

• आयोगको प्रसेमा रहेका रर्ङ्गन िथा श्यामश् वेि र्प्रतटरको ममिि िथा मिदािा नामावली 
सङ्कलनको लातग न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरले प्रयोग गने ल्यापटप र कम्प्यटुर ममिि 
गररएको तथयो । 
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• तनवािचन आयोगको लातग खररद गररएका High End र्प्रतटरको जडान िथा सञ्चालन 
गररएको तथयो । 

• आयोगमा रहेको इतटरनेट सेवाको िमिालाई ५ Mbps बाट बढाएर १० Mbps बनाइएको 
तथयो । 

• आतिररक इमेलहरूलाई व्यवस्थापन गनि इमेल सभिरको ममिि िथा सम्भार गररएको 
तथयो। 

• आयोगमा रहेका कम्प्यटुर िथा ल्यापटपहरूलाई सरुन्िि राख्न सभिरमा आिाररि 
Antivirus सफ्टवेयरको लाइसेतस नवीकरण गररएको र आयोगको कम्प्यटुर िथा 
ल्यापटपहरूमा जडान गररएको तथयो । 

• २०७४ भाद्र ५ गिेसम्म सङ्कतलि मिदािा नामावली केतद्रीय सभिरमा एकीकृि गरी 
आवश्यक प्रशोिन पश्चाि ७७ न्जल्लामा Segregate गरी पठाइएको तथयो । 

• फोटोसर्हिको मिदािा नामावली दिाि शरुू गने आयोगको तनणिय बमोन्जम २०७५ 
वैशाख २ गिेदेन्ख ७५३ स्थानीय िह अनकुुल हनुे गरी नामावली दिाि सफ्टवेयर िथा 
डाटाबेस अद्यावतिक गरी मिदािा नामावली दिाि शरुू गररएको तथयो । 
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पररच्छेद ९ 

तनवािचन िथ्याङ्क, भ-ूसूचना िथा जोन्खम र्वश् लेषण 
 

९.१ पररचय 

आयोगका लातग आवश्यक पने मिदािा, मिदानस्थल िथा मिदान केतद्र, राजनीतिक दल, 

तनवािचनमा भाग तलने उम्मेदवार िथा तनवािचन पररणाम लगायि आवश्यक र्वर्वि िथ्याङ्कहरूको  
सङ्कलन,  र्वश् लेषण र सामातयीकरण गने, आवश्यक िथ्याङ्कहरूको सङ्कलन र्वति िय गने, मिदािा 
सङ्खख्या सम्बतिी सान्ङ्खख्यकीय प्रिेपण गने, प्रशोिन गररएका िथ्याङ्कहरूको तनिािररि ढाँचामा 
मिदान स्थल, दूरी, उपलब्ि स्रोि सािन, मिदािा सङ्खख्या, भौगोतलक अवन्स्थति आदद र्ववरण 
समेटी चाटि,  ररपोटि,  टेबल,  डायग्राम,  नक्सा आदद ियार गने, तनवािचन व्यवस्थापन चक्रका सबै 
चरणमा आयोगका महाशाखा, शाखा र तनवािचन कायािलयहरूसँग समतवय गरी जोन्खमका ित्वहरू 
पर्हचान गरी तनणियका लातग पेश गने,  छनोट भएका िथ्याङ्क सूचनाहरूलाई  Electoral Risk 

Management Tool (ERM Tool) िथा अतय Tool हरू समेिको प्रयोग गरी भौतिक िथा मानवीय 
जोन्खम पर्हचान र र्वश् लेषण गरी सो सम्बतिी नक्साहरू ियार गरी जोन्खम व्यवस्थापन सम्बतिी 
अतभलेख व्यवन्स्थि गनुिका साथै तनयतमि अनगुमन गने गररतछ । प्रतिवेदन वषिमा यस सम्बतिमा 
सम्पन्न गररएका कायिहरू देहाय बमोन्जम रहेका छनः् 

९.२ स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ मा सम्पाददि कायिहरू 

• तनवािचन आयोगले तमति २०७३।११।९ गिे प्रकाशन गरेको अन्तिम मिदािा 
नामावलीको आिारमा प्रदेशगि, न्जल्लागि, स्थानीय िहगि, वडागि रूपमा  मिदािा 
सङ्खख्याको लैंतगक र्ववरण ियार गरी सोही बमोन्जमका िथ्याङ्कहरूको र्वश् लेषण गदै 
नक्साङ्कन गररयो । 

• प्रदेशगि, न्जल्लागि, स्थानीय िहगि, वडागि रूपमा मिदानस्थल र मिदानकेतद्रको 
र्ववरण सर्हि सोही मिदान स्थल र  मिदान केतद्रका लैंतगक मिदािाहरूको सङ्खख्यात्मक 
र्ववरण ियार गरी र्वश् लेषण गदै नक्साङ्कन गररयो । 

• न्जल्लामा रहेका गाउँपातलका िथा नगरपातलकाको सङ्खख्यात्मक र्ववरण र िि ् िि ्
स्थानीय िहका वडाहरूको िथ्याङ्ख कीय र्ववरण ियार गरी नक्साङ्कन कायि गररयो । 
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• स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ को सतदभिमा न्जल्लाहरूमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम 
नामावली प्रकाशनको आिारमा सङ्खख्यात्मक र्ववरण ियार गरी लैंतगक र्ववरणलाई 
नक्साङ्कन कायि गररएको । 

• स्थानीय िह तनवािचन र्वतभन्न चरणमा गने तनणियानसुार चरणका आिारमा तनवािचन हनुे 
प्रदेश, न्जल्ला अनसुार स्थानीय िहहरूको वडा समेिका र्ववरण िातलकीकरण गदै 
नक्साङ्कन कायि गररयो । 

• न्जल्लामा रहेका मिदािाहरूको सङ्खख्यालाई िलुनात्मक रूपमा र्वश् लेषण गनि सहज होस ्
भनी मिदािा सङ्खख्याको Category  बनाई न्जल्लाहरूको वगीकरण कायि गररयो । 

• स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ का क्रममा सम्पादन गररएका कायिहरूलाई न्जल्लागि 
रूपमा पररणाम सर्हि "स्थानीय िह तनवािचन २०७४: एक झलक" पसु्िक प्रकाशनको 
लातग कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृि गरी न्जल्ला-न्जल्लामा कायिक्रम पठाईएको र उक्त 
पसु्िक सबै िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट प्रकाशन समेि गररएको छ । 

• ७५ वटै न्जल्लाको “स्थानीय िह तनवािचन २०७४ एक झलक” पसु्िक आयोगको 
पसु्िकालय र वेव साइटमा उपलब्ि गराईएको छ । 

• स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ को संन्िप्त नतिजा अनसूुची ६२ मा समावेश गररएको 
छ। 

९.३ प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा सम्पाददि कायिहरू 

• तनवािचन आयोगले तमति २०७४।०५।९ गिे प्रकाशन गरेको अन्तिम नामावलीको 
आिारमा प्रदेशगि, न्जल्लागि, स्थानीय िहगि र वडागि रूपमा  मिदािा सङ्खख्याको 
लैंतगक र्ववरण ियार गरी सोही बमोन्जमका िथ्याङ्कहरूको र्वश् लेषण गदै नक्साङ्कन गररयो 
। 

• प्रदेशगि, न्जल्लागि, तनवािचन िेत्रगि, स्थानीय िहगि, वडागि रूपमा मिदानस्थल र 
मिदानकेतद्रको र्ववरण सर्हि सोही मिदान स्थल र मिदान केतद्रका लैंतगक 
मिदािाहरूको सङ्खख्यात्मक र्ववरण ियार गरी तबश्लषेण गदै नक्साङ्कन गररयो । 

• प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को सतदभिमा तनवािचनको चरणवद्ध 
रूपमा न्जल्लाहरूमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशनको आिारमा सङ्खख्यात्मक 
र्ववरण ियार गरी लैंतगक र्ववरणलाई नक्साङ्कन कायि गररएको छ । 
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• प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २ चरणमा गने तनणियानसुार चरणका आिारमा 
तनवािचन हनुे प्रदेश र न्जल्ला अनसुार तनवािचन िेत्र अनसुारको र्ववरण िातलकीकरण गदै 
नक्साङ्कन कायि गररयो । 

• न्जल्लामा रहेका मिदािाहरूको सङ्खख्यालाई िलुनात्मक रूपमा र्वश् लेषण गनि सहज होस ्
भनी मिदािा सङ्खख्याको Category  बनाई न्जल्लाहरूको वगीकरण कायि गररयो । 

९.४ तनवािचन पररणाम सम्बतिी संन्िप् ि िथ्याङ्क 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ 

संन्िप् ि नतिजा 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मर्हला परुुष जम्मा मर्हला परुुष जम्मा मर्हला परुुष जम्मा
प्रदेश नं १ 1 27 28
प्रदेश नं २ 32 32
प्रदेश नं ३ 1 32 33
प्रदेश नं ४ 1 17 18
प्रदेश नं ५ 2 24 26
प्रदेश नं ६ 12 12
प्रदेश नं ७ 1 15 16
कूल जम्मा 6 159 165 84 26 110 90 185 275 32.73

32.7384 26 110 90 185 275

प्रदेश नं.
समानपुातिक प्रणालीपर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे प्रणाली कूल जम्मा मर्हलाको 

प्रतिशि
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प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ 

संन्िप् ि नतिजा 

 

 

 

रान्ष् ट्रय सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ 

संन्िप् ि नतिजा 

 

 

मर्हला परुुष जम्मा मर्हला परुुष जम्मा मर्हला परुुष जम्मा
प्रदेश नं १ 2 54 56 30 7 37 32 61 93 34.41
प्रदेश नं २ 5 59 64 32 11 43 37 70 107 34.58
प्रदेश नं ३ 5 61 66 32 12 44 37 73 110 33.64
प्रदेश नं ४ 2 34 36 18 6 24 20 40 60 33.33
प्रदेश नं ५ 2 50 52 30 5 35 32 55 87 36.78
प्रदेश नं ६ 24 24 13 3 16 13 27 40 32.50
प्रदेश नं ७ 1 31 32 17 4 21 18 35 53 33.96
कूल जम्मा 17 313 330 172 48 220 189 361 550 34.36

प्रदेश नं.
समानपुातिक प्रणालीपर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे प्रणाली कूल जम्मा मर्हलाको 

प्रतिशि

प्रदेश नं मर्हला परुुष कूल जम्मा मर्हलाको प्रतिशि
प्रदेश नं १ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं २ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं ३ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं ४ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं ५ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं ६ 3 5 8 37.5
प्रदेश नं ७ 3 5 8 37.5
कूल जम्मा 21 35 56 37.5
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प्रतितनति सभा र प्रदेश सभामा राजनीतिक दलहरूको प्रतितनतित्व 

राजनीतिक 
दलको नाम 

प्रतितनति सभा प्रदेश सभा 

पर्हलो 
हनुे 

तनवािन्चि 
हनुे सम

ान
पुात

िक
 

प्रदेश नं. १ प्रदेश नं. २ प्रदेश नं. ३ प्रदेश नं. ४ प्रदेश नं. ५ प्रदेश नं. ६ प्रदेश नं. ७   

पर्हलो 
हनुे 

तनवािन्चि 
हनुे सम

ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनुे सम
ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनु े

सम
ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनुे सम
ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनुे सम
ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनुे सम
ान
पुात

िक
 पर्हलो 

हनुे 
तनवािन्चि 

हनुे सम
ान
पुात

िक
 

जम्मा 

नेपाल कम्यतुनष्ट 
पाटी (एमाले) 

८० ४१ ३६ १५ १४ ७ ४२ १६ १७ १० २८ १३ १४ ६ १७ ८ २४३ 

नेपाली काँग्रसे २३ ४० ८ १३ ८ ११ ७ १४ ६ ९ ७ १२ १ ५ ४ ८ ११३ 

नेपाल कम्यतुनष्ट 
पाटी (माओवादी 
केतद्र) 

३६ १७ १० ५ ६ ५ १५ ८ ९ ३ १४ ६ ९ ४ १० ४ १०८ 

रार्िय जनिा 
पाटी नेपाल 

११ ६ - - १५ १० - - - - - १ - - १ १ २८ 

संघीय 
समाजवादी 
फोरम नेपाल 

१० ६ १ २ २० ९ - - - - ३ २ - - - - ३७ 

नयाँ शन्क्त पाटी 
नेपाल 

१ - - - - - १ - १ १ - - - - - - ३ 

रार्िय प्रजाितत्र 
पाटी 

१ - - १ - - - १ - - - - - १ - - ३ 
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नेपाल मजदरु 
र्कसान पाटी 

१ - - - - - १ १ - - - - - - - - २ 

रार्िय जनमोचाि १ - - - - - - - २ १ - १ - - - - ४ 

र्ववेकशील साझा 
पाटी 

- - - - - - - ३ - - - - - - - - ३ 

संघीय 
लोकिान्तत्रक 
रार्िय मञ्च  

- - - १ - - - - - - - - - - - - १ 

नेपाल संघीय 
समाजवादी पाटी  

- - - - - १ - - - - - - - - - - १ 

रार्िय प्रजाितत्र 
पाटी 
(प्रजािान्तत्रक) 

- - - - - - - १ - - - - - - - - १ 

स्वितत्र १ - १ - १ - - - १ - - - - - - - ३ 

जम्मा 
१६५ ११० ५६ ३७ ६४ ४३ ६६ ४४ ३६ २४ ५२ ३५ २४ १६ ३२ २१ 

५५० 
२७५ ९३ १०७ ११० ६० ८७ ४० ५३ 
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प्रदेश अनसुार न्जल्ला,  तनवािचन िते्र,  समानपुातिक सदस्य,  मिदान स्थल,  मिदानकेतद्र र 
मिदािाको सङ्खख्यात्मक र्ववरण 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली िफि  (तनवािचन िेत्र)

समानपुातिक
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 

प्रणाली िफि  (तनवािचन िेत्र)
समानपुातिक

1 14 8 28 56 37 1861 3743 2993774

2 8 8 32 64 43 2166 3679 2767378

3 13 8 33 66 44 1780 3785 3074384

4 11 8 18 36 24 1247 2091 1568924

5 12 8 26 52 35 1612 3368 2740864

6 10 8 12 24 16 896 1243 846941

7 9 8 16 32 21 1109 1900 1435673

जम्मा 77 56 165 110 330 220 10671 19809 15427938

110

न्जल्ला
को 
संख्या

रान्ष् ट्रय
 सभा

मिदान 
स्थल 
संख्या

मिदान 
केतद्र 
संख्या

 मिदािा संख्या
प्रदेश
 नं

प्रतितनति सभा प्रदेश सभा
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पररच्छेद १० 

तनवािचन कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन 
 
 

स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ िथा प्रदेश सभा सदस्य, प्रतितनति सभा सदस्य, रार्ियसभा सदस्य, 

रािपति िथा उपरािपति तनवािचनको तसलतसलामा आवश्यकिानसुार र्वतभन्न ऐन, तनयम, तनदेन्शका, 
कायिर्वति, तनवािचन आचारसंर्हिा िजुिमा एवं स्वीकृति, राजनीतिक दलहरूको दिाि व्यवस्थापन 
लगायि तनवािचन आचारसंर्हिा कायाितवयन र तनवािचन र्ववाद तनरूपणका कायिहरू, तनवािचन 
खचिको र्ववरण नबझुाउने राजनीतिक दल िथा उम्मेदवार िथा वार्षिक आय व्यय र्ववरणको 
प्रतिवेदन समयमा पेश नगने दलहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने जस्िा कायिहरू भएका 
छन ्। प्रतिवेदन वषिमा यस िेत्रमा भएका मखु्य मखु्य कायिहरूलाईि देहाय बमोन्जम प्रस्ििु 
गररएको छ :- 

 

१०.१ तनवािचन कानून िजुिमासम्बतिी कायिहरू 

नेपालको संर्विान जारी भएपतछ संर्विान अनरुूप सम्पन्न गनुिपने र्वतभन्न िहको तनवािचनको लातग 
आवश्यक पने सङ्ख घीय कानूनहरूको िजुिमा गने तसलतसलामा प्रतिवेदन वषिमा आवश्यक 
र्विेयकको प्रारन्म्भक मस्यौदा ियार गरी व्यस्थार्पका–संसदमा पेश गनि नेपाल सरकार गहृ 
मतत्रालयमा पठाइएकोमा देहायका र्विेयकहरू रािपतिबाट प्रमाणीकरण भई लाग ुभएका छनM्- 

(क)  प्रमाणीकरण भई लाग ुभएका ऐने 
 

क्र सं ऐेन प्रमाणीकरण र लाग ुभएको 
तमति 1.  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ २०७४।०५।२२ 

2.  प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ २०७४।०५।२२ 

3.  रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन, २०७४ 
 

२०७४।०६।२७ 

4.  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन अध्यादेश, २०७४ २०७४।०९।१४ 

5.  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७५ २०७५।०१।१३ 
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१०.२ तनयमावली, तनदेन्शका िजुिमा 
 

प्रतिवेदन वषिमा स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ को िेस्रो चरणको तनवािचन, प्रदेश सभा सदस्य 

िथा प्रतितनति सभा सदस्य, रार्िय सभा सदस्य र रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्पन्न 
भएको छ। तनवािचन सम्पन्न गनि आवश्यक पने कानूनहरूको िजुिमा गनि तनवािचन आयकु्त श्री 
ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको सतमतिले र्वतभन्न तनयमावली, तनदेन्शका र 
कायिर्वतिहरूको िजुिमा गरेको तथयो । यसरी िजुिमा भएका तनयमावली, तनदेन्शका र 
कायिर्वतिहरू आयोगबाट स्वीकृि भई कायाितवयनमा समेि आइसकेको छ ।तनयमावली, 
तनदेन्शका र कायिर्वतिहरू अनसूुची ६३ मा ददइएको छ । 

१०.३ आचारसंर्हिा सम्बतिी 

स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ अतिगिि िेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ मा भएको तनवािचनको 
तसलतसलामा २०७४ भदौ १ गिेदेन्ख तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुगररएको तथयो । त्यसैगरी 
प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को सतदभिमा २०७४ भदौ १४ गिेदेन्ख 
मन्ङ्खसर २७ सम्म सरोकारवालाहरूको लातग तनवािचन आचारसंर्हिा लाग ुगररएको तथयो । 
तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुरहेको अवतिमा र्वतभन्न तनकाय, सङ्घ संस्था वा सरोकारवालाहरूबाट 
आयोगमा २५ वटा उजरुी (तनवेदन) प्राप्त भएका र िी उजरुीहरू उपर आयोगले आवश्यक 
कारबाहीको तनणिय गरी तनदेशन ददइएको तथयो । तनवािचन आचार संर्हिा उल्लङ्घनका उजरुी, 
गनुासो र सूचनाका आिारमा आयोगबाट भएको कारबाहीको संन्िप्त र्ववरण देहाय बमोन्जम 
उल्लेख गररएको छः-  
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क्र.
सं. 

उल्लङघनका 
र्वषय 

उल्लङघन 
किाि 

तम
ति 

उजरुी
/तनवे
दन 

गररएको कारवाही प्राप्त जवाफ 

१ सरूवा 
पदस्थापना  

भतसार 
र्वभागका 
महातनदेशक  

२०
७४

/०
५/

१९
 

राि
सेव

क
 क

मिच
ारी
  सरूवा िथा पदस्थापना 

गरेको सम्बतिमा खलुाई 
पठाउन पत्राचार गररएको 
। 

 

प्रर्क्रयागि रूपमा 
भएको कमजोरी अब 
उप्राति नहनु े
प्रतिवद्धिा व्यक्त 
गरेको पत्र आयोगमा 
प्राप्त हनु आएको । 

२ न्जम्मेवारी 
िोर्कएको  

आपूतिि 
मतत्रालय 

२०
७४

।०
६।

०५
 

JEOC  नेपाल आयल तनगमको  
कायिकारी तनदेशकको 
कायि गनेगरी न्जम्मेवारी 
िोर्कएको सम्बतिमा 
आपूतिि मतत्रालयमा 
पत्राचार गररएको साथै 
आयोगबाट उक्त 
मतत्रालयका सन्चवसँग 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको ।  

आचारसंर्हिा  
उल्लङ्घन  गने 
मनसाय नरहेको 
भने्न व्यहोरा र 
स्पष्टीकरण 
सोतिएको र्वषयमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
आगामी ददनमा 
आचारसंर्हिा पालना 
गने प्रतिवद्धिा 
जाहेर गदै आपूतिि 
मतत्रालयको पत्र 
प्राप्त हनु आएको । 

३ न्जम्मेवारी 
िोर्कएको  

संस्कृति, 
पयिटन िथा 
नागररक 
उड्डयन मतत्री  

२०
७४

।०
६।

१०
 

JEOC नेपाल नागररक उड्डयन 
प्रातिकरणका 
महातनदेशकलाई 
मतत्रालयमा कामकाज 
गनि स्पष्टीकरण माग 
गररएको ।  

आजैका तमतिमा 
वदर गररसर्कएको 
व्यहोराको जानकारी 
गराउीदैँ माननीय 
संस्कृति, पयिटन 
िथा नागररक 
उड्डयन मतत्रीको 
स्पष्टीकरण 
आयोगमा प्राप्त 
भएको । 

४ रेतडयो 
नेपालमा 
खलुा 
प्रतियोतगिाको 
परीिा  

रेतडयो 
प्रसारण 
र्वकास 
सतमति  

२०
७४

।०
५।

१९
 

रेतड
यो
 न

ेपाल
क
ो प

त्र 
 प्रतियोतगिािारा पदपूतिि 

गनिका लातग तलन्खि 
परीिा सञ्चालन गरेको 
सम्बतिमा खलुाई 
पठाउन पत्राचार 
गररएको ।  

लोकसेवा आयोगको 
वार्षिक कायि 
िातलका अनसुार 
तलन्खि परीिा 
सञ्चालन गरेको भने्न 
व्यहोराको पत्र 
सूचना िथा संचार 
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मतत्रालयबाट प्राप्त 
भएको ।   

५ आचारसंर्हिा 
उल्लङघन 

रार्िय पनु: 
तनमािण 
प्रातिकरणका 
प्रमखु 
कायिकारी 
अतिकृि  

२०
७४

।०
६।

१८
 

न्ज
ल्ल

ा प्र
हर

ी क
ाय
ािल
य 

प्यू
ठा
न 

 

प्यूठान न्जल्लाका र्वतभन्न 
स्थानहरूमा नेपाली 
काँग्रसेका 
कायिकिािहरूसँग भेटघाट 
एवं कायिक्रममा सहभागी 
भई तनवािचन 
आचारसंर्हिा उल्लङघन 
गरेको र्वषयमा 
स्पष्टीकरण माग गररएको 
।  

साविजतनक 
पदातिकारीहरूको 
हैतसयिले कुनै पतन 
दलीय कायिक्रममा 
भाग तलने छैन भनी 
प्रतिवद्धिा जाहेर 
गदै स्पष्टीकरण प्राप्त 
भएको । 

६ र्वतभन्न 
शैन्िक 
संस्थालाई 
अनमुति 
सम्बतिन 
ददएको  

प्रार्वतिक 
न्शिा िथा 
व्यवसार्यक 
िातलम 
पररषद्  

२०
७४

।०
६।

२८
 

पत्र
 प

तत्र
क
ाब
ाट
 सू

चन
ा प्र

ाप्त
  

र्वतभन्न शैन्िक कायिक्रम 
सञ्चालन गनि अनमुति 
ददएको सम्बतिमा 
खलुाई पठाउन पत्राचार 
गररएको ।  

तमति 
२०७४।०६।२३ 
गिे तनवािचन 
आयोगमा 
सहमतिको लातग 
न्शिा मतत्रालयमा 
लेखी पठाइएको 
व्यहोराको पत्र प्राप्त 
हनु आएको । 

७ पदपूतिि  नेपाल वाय ु
सेवा तनगम  

२०
७४

।०
६।

२९
 

गो
रख

ापत्र
बा
ट 

सूच
ना
 प्र

ाप्त
  

र्वज्ञापन प्रकान्शि 
भएको समाचारको 
पत्राचार भएको ।  

आयोगको पत्रबाट 
सहमिी प्राप्त 
भएकोले पदपूतिि 
सम्बतिी कायिहरू 
तनयतमि रूपमा गनुि 
गराउन हनु भनी 
पररपत्र समेि 
भएकोले र्वज्ञापन 
आव्हान गररएको 
व्यहोरा खलुाई 
पठाइएको भनी 
नेपाल वाय ुसेवा 
तनगमको पत्र प्राप्त 
भएको ।  
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८ न्जल्ला प्रहरी 
कायािलय, 
कतचनपरुको 
प्रमखु पदमा 
सरूवा  

प्रहरी प्रिान 
कायािलय, 
नक्शाल  

२०
७४

।०
७।

०२
 

 सरूवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
सम्बतिमा पत्राचार 
भएको ।  

 न्जल्लाको शान्ति, 
सरुिा व्यवस्था 
प्रभावकारी 
नभएकोले सरुिाको 
संवेदनन्शलिा 
समेिलाई मध्यनजर 
गरी छानर्वन 
अवतिभरका लातग 
प्रहरी उपरीिक 
तडल्लीराज र्वष्टलाई 
थप मद्दिको रूपमा 
खटाएको भनी 
प्रहरी प्रिान 
कायािलयको पत्र 
प्राप्त भएको ।  

९ न्चयापान 
कायिक्रम  

का.म.पा. 
प्रमखु  

२०
७४

।०
७।

०९
 

तनम
तत्र

णा
 क

ाड
ि  

 दशैी,ँ तिहार, छठ पवि 
िथा नेपाल सम्विको 
अवसरमा तनवािचन 
आचारसंर्हिा र्वपरीि 
न्चयापान गनिका लातग 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषदको 
कायािलय र गहृ 
मतत्रालय माफि ि नेपाल 
सरकारका र्वतभन्न 
तनकायलाई जानकारी 
समेि गराइएको 
सम्बतिमा पत्राचार 
गररएको ।  

 

१० चार करोड 
अतठाउन्न 
लाख रकम 
बाँडेको  

गहृ मतत्रालय  

२०
७४

।०
७।

१७
 

अन्न
पूण

ि प
ोष्ट
 दै

तनक
 प

तत्र
क
ा  यस सम्बतिमा के 

भएको हो ? खलुाई 
पठाउन पत्राचार भएको  
साथै मिदानको ददन 
नन्जीँर्कदै आईसकेको 
अवस्थामा आतथिक 
सहायिा र्विरणको 

तनवािचन शान्तिपूणि 
रूपमा सञ्चालन गनि 
गहृ मतत्रालय पूणि 
रूपमा प्रतिवद्ध 
रहेको छ । 
आतथिक सहायिा 
र्विरण कायि नेपाल 
सरकार 
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कायि नगराउन ुहनु भनी 
पत्र लेखी पठाइएको । 
 

मन्तत्रपररषदको 
तनयतमि कायि 
भएको हुँदा 
आचारसंर्हिा 
उल्लङघन नभएको 
व्यहोरा गहृ 
मतत्रालयको 
पत्रबाट लेखी 
आएको ।  

११ पैसा बाँडेको  प्रमेप्रसाद 
आले मगर 
तनवििमान 
एमाले सासंद  

२०
७४

।०
७।

२२
 

h
am

ro
k

u
ra

.c
o

m
 

 चनुावी दौडानमा रकम 
बाँडेको सम्बतिमा 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको । 

आचारसंर्हिा र 
तनवािचनको 
स्वच्छाप्रति म सचेि 
र सजग रहनेछु, 
आचारसंर्हिा सदैव 
पालना गरेको र 
भर्वष्यमा पतन 
आयोगलाई 
आचारसंर्हिा पालना 
गने गराउने क्रममा 
पूणि सहयोग गने 
प्रतिवद्धिा व्यक्त 
गदिछु भनी 
आयोगमा जवाफ 
प्राप्त भएको । 

१२ आचारसंर्हिा 
उल्लङघन 

प्रिानमतत्री 
िथा 
मन्तत्रपररषद
को कायािलय  

२०
७४

।०
७।

२२
 

ना
गर
रक

 प
तत्र
क
ा  

“फेरर आचारसंर्हिा 
उल्लङघन” शीषिकमा 
प्रकान्शि सम्पादकीय र 
जनआस्था साप्तार्हकको 
प्रकान्शि पैसा बाँड्ने 
तनणिय भयो, पानी सरह” 
भने्न समाचारप्रति 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषद्को 
कायािलयलाई पत्राचार 
गररएको । 

आयोगबाट तमति 
२०७४।०५।१५ 
मा नेपाल सरकार 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषदको 
कायािलयलाई 
ददइएको ७ बुदेँ 
तनदेशन 
कायाितवयनको लातग 
प्रतिवद्ध रहेको 
व्यहोरा अनरुोि 
गरी उक्त 
कायािलयबाट 
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पठाएको पत्र प्राप्त 
भएको ।  

१३ र्वदेश भ्रमण  लतलिपरु 
म.न.पा.कायि
कारी 
अतिकृि र 
वररष्ठ 
इन्तजतनयर  

२०
७४

।०
७।

२३
 

क
ान्त
िप

रु 
दैतन

क
  

आयोगको सहमति तबना  
र्वदेश भ्रमण जान ु
भएको हो होइन भनी 
खलुाई पठाउन 
लेन्खएको ।  

आचारसंर्हिा 
उल्लङघन गने 
मनसाय होइन, त्रटुी 
गल्िी भएकोमा 
आत्म आलोचना 
गदै भर्वष्यमा पनु: 
यस्िो गल्िी नगने 
प्रतिवद्धिा जनाउँदै 
प्रमखु  प्रशासकीय 
अतिकृिको 
स्पष्टीकरण िथा 
लतलिपरु 
महानगरपातलकाबाट 
हर सहयोग गने 
मेरो प्रतिवद्धिा छ 
भनी मेयर न्चरीवाव ु
महजिनको 
स्पष्टीकरण 
आयोगमा प्राप्त 
भएको ।  

१४ सरूवा 
पदस्थापना  

प्रहरी 
महातनरीिक 
प्रहरी प्रिान 
कायािलय  

२०
७४

।०
७।

२४
 

 केही न्जल्लाहरूमा पद 
ररक्त गराएर र्वतभन्न 
पदमा सरूवा गररएको 
भने्न सूचना आयोगमा 
प्राप्त हनु आएकोले सो 
र्वषयमा के भएको हो 
? भनी पत्रबाट सोिनी 
भएको ।  

न्जल्लाहरूमा पद 
ररक्त गराएर र्वतभन्न 
पदहरूमा सरूवा 
नगररएको व्यहोरा 
सादर अनरुोि 
गररएको छ भनी 
प्रहरी प्रिान 
कायािलयको पत्र 
प्राप्त भएको ।  

१५ र्वद्यालयमा 
चनुावी सभा  

प्रिानाध्यापक 
जनिा 
माध्यतमक 
र्वद्यालय 
सप्तरी िथा २०

७४
।०

७।
२५

 
क
ान्त
िप

रु 
दैतन

क
  साविजतनक र्वद्यालय 

पररसरमा चनुावी सभा 
िथा भोजभिेरको 
आयोजना गररएको कायि 
तनवािचन आचारसंर्हिा 

तनवािचन 
आचारसींर्हिा 
उल्लङघन हनुे गरी 
हामीले कुनै कायि 
नगरी सदैव 
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न्जल्ला 
सभापति 
नेपाली 
काँग्रसे, 
सप्तरी 

र्वपरीि देन्खएकोले २४ 
घण्टा तभत्र स्पष्टीकरण 
पेश गनि भनी माग 
गररएको । 
 

अवलम्वन गरी 
आएको र अब 
उप्राति पतन 
अवलम्वन गने 
िथ्यमा प्रतिवद्धिा 
जाहेर गदिछु भनी 
स्पष्टीकरण प्राप्त हनु 
आएको । 

१६ र्वद्यालयमै 
मतत्रीकै 
उपन्स्थतिमा  
 

 

न्जिेतद्र 
नारायण 
देव(संस्कृ
ति, पयिटन 
िथा 
नागररक 
उड्डयन 
मतत्री) 

२०
७४

।०
७।

२५
 

      

क
ान्त
िप

रु 
दैतन

क
  

आचारसंर्हिा र्वपरीि 
सभा गरेको भने्न 
समाचार प्रति 
आयोगबाट तमति 
२०७४।०७।०५ गिे 
भएको नीतिगि 
तनणियको बुदँा नी.ं २ 
र्वपरीि भएको देन्खंदा 
तनवािचन आचारसंर्हिा 
उल्लङघन गरेकोले 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको ।  

आचार संर्हिा प्रति 
मैले सम्मान गदै 
आएको छु र अव 
उप्राति पतन 
गनेछु। उक्त 
आचार संर्हिाको 
पालना गने िफि  म 
पूणि सजग छु भनी 
संस्कृति पयिटन 
िथा नागररक 
उड्डयन मतत्रीबाट 
स्पष्टीकरण प्राप्त हनु 
आएको । 

१७ कान्तिपरु 
दैतनकमा 
प्रकान्शि 
समाचार 

नेपाल 
कम्यतुनष्ट 
पाटी 
एकीकृि 
माक्सिवादी, 
लेतननवादी, 
केतद्रीय 
कायािलय २०

७४
।०

७।
३०

 
न ेप

ाल
ी क

ाँग्र
से 

के
तद्र

ीय
 क

ाय
ािल
यक

ो 
ध्य

ान
ाक

षिण
 स

म्ब
ति

ी प्र
ाप्त
 प

त्र 
। 

“म काँग्रसेको 
कायिकिािलाई समवेदना 
भन्न चाहतछु भनी 
प्रकान्शि समाचार 
सम्बतिमा यथाथि 
जानकारी खलुाई 
पठाउन नेकपा (एमाले) 
केतद्रीय कायािलयलाई 
पत्राचार गररएको । 

पाटीका अध्यिले 
पत्रमा लेन्खए 
अनसुारको मनसाय 
अनरुूप उल्लेख 
नगनुि भएको साथै 
आचारसंर्हिा 
उल्लङघन गने 
गराउने अवस्था  
नभएको व्यहोराको 
पत्र आयोगमा प्राप्त 
हनु आएको । 
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१८ यूट्यूब 
माफि ि मि 
मातगरहेको  

डा. गीिा 
न्शवाकोटी 
खरेल, 
प्राचायि,  
रत्नराज्य 
माध्यतमक 
र्वद्यालय, 
वानेश्वर  
 २०

७४
/०

८/
०५

 
राज

िा
नी
 दै

तनक
मा
 “
र्क

 आ
चा
रसं

र्हि
ा उ

ल्ल
ङघ

न 
रोक्

नहु
ोस
 ्र्क

 स
बैल

ाई 
छुट

 दद
नसु

”् 
भन्न

 श
ीषिक

क
ो 

सम
ाच
ार 

साविजतनक पदमा रहेको 
व्यन्क्तले कुनै दल वा 
उम्मेदवारको पिमा 
मि माग्न ेकायि 
आचारसंर्हिा र्वपरीि 
देन्खएको हुँदा 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको । साथै प्राप्त 
हनु आएको स्पष्टीकरण 
उपर थप कुरा बझुन्को 
लातग २४ घण्टातभत्र 
आयोगमा उर्पस्थि हनु 
पनु:पत्राचार गररएको । 

कसरी सामान्जक 
सञ्जालमा रान्खएको 
हो त्यो कुरामा म 
अनतभज्ञ छु र 
मबाट जानी नजानी 
गल्िी भएको भए 
िमायाचना गदिछु 
। आचारसंर्हिा 
पालन गनि 
प्रतिवद्धिा व्यक्त 
गदिछु भनी तनवेदन 
आयोगमा पेश हनु 
आएको । 

१९ मौन अवतिमा 
ट्वीटर माफि  
मि मागेको 

माननीय 
उपप्रिान एवं 
उजाि मतत्री 
कमल 
थापाज्यू, 

२०
७४

/०
८/

०७
 

JEOC उक्त कायि तनवािचन 
आचार संर्हिा, २०७२ 
को दफा ५ को खण्ड 
(घ) को उपखण्ड (१) 
र्वपरीि देन्खएको हुँदा  
स्पष्टीकरण माग 
गररएको। 

 

२० मौन अवतिमा 
फेसबकु 
माफि ि प्रचार 
प्रसार गरेको 

रवु बहादरु 
प्रिान, 
महामतत्री, 
राप्रपा  
(प्रजािातत्रन्ी
क) पाटी  

२०
७४

/०
८/

०७
 

JEOC उक्त कायि तनवािचन 
आचार सीरं्हिा, 
२०७२ को दफा ५ 
को खण्ड (घ) को 
उपखण्ड (१) र्वपररि 
देन्खएको हुँदा 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको। 

आचारसंर्हिा 
र्वपरीि कायि गने 
कुनै मनसाय 
नरहेको तनवेदन गदै 

फेसबकुबाट कुनै 
त्ररु्ट नभएको िथा 
कुनै कारणवस 
तनवािचन अनगुमन 
सतमतिलाई अतयथा 
पनि गएको भए म 
िमायाचना गदिछु 
भने्न व्यहोराको पत्र 
प्राप्त हनु आएको । 

२१ मौन अवतिमा 
ट्वीटरमाफि ि 
प्रचार प्रसार 
गरेको 

श्री रर्वतद्र 
अतिकारी 
 

२०
७४

/०
८/

०७
 

JEOC उक्त कायि आचार 
संर्हिा, २०७२ को 
दफा ५ को खण्ड (घ) 
को उपखण्ड (१) 

आचारसंर्हिा 
र्वपरीि कुनै पतन 
प्रकारले प्रचार 
प्रसार नगरे 
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र्वपरीि देन्खएको हुँदा 
स्पष्टीकरण पेश गनि 
पत्राचार गररएको । 
 

नगराएको व्यहोरा 
अनरुोि छ । यदद 
भलू/ प्रार्वतिक 
कारणवस मेरो 
ट्वीटर वालमा 
आचारसंर्हिा 
प्रतिकूलका सामग्री 
देन्खएको भए उक्त 
सामग्रीहरू ित्काल 
हटाई आचार 
संर्हिा पूणि पालना 
गनि प्रतिबद्ध छु भने्न 
व्यहोराको पत्र प्राप्त 
भएको । 

२२ हेतलकप्टर 
प्रयोग गरेको  

संस्कृति, 
पयिटन िथा 
नागररक 
उड्डयन मतत्री 

२०
७४

।०
८।

०५
 

 आयोगको सहमति नै 
नतलई तमति 
२०७४।७।८ गिे 
हेतल एभरेष्टको 
हेतलकप्टर प्रयोग गरी 
काठमाडौँ–लकु्ला–
काठमाडौँ जान ुभएको 
र्वषयमा खलुाई पठाउन 
पत्र लेन्खएको ।  

हेतलकप्टर प्रयोग 
गरी त्यसिफि  
गएको िर 
राजनीतिक 
कायिक्रममा भाग 
नतलएको भनी पत्र 
प्राप्त भएको ।  

२३ र्वतभन्न पत्र 
पत्रन्ीकामा 
र्वज्ञापन 
गररएको 

नेपाल 
कम्प्यतुनष्ट 
पाटी 
(एमाले), 
केतद्रीय 
कायािलय 

२०
७४

।०
८।

१२
 

काति
न्ीपरु 
दैतनक, 
अन्नपू
णि 
पोष्ट 
दैतनक, 
नयाँप
त्रन्ी
का 
दैतनक, 
नागरर
क 
दैतनक, 

तनवािचन आचारसंर्हिा, 
२०७२ को दफा ५ 
को खण्ड (ख१) को 
उपखण्ड (२) र्वपरीि 
तमति २०७४/०८/१२ 
को कातिन्ीपरु 
लगायिका पत्रन्ीकामा 
नेकपा (एमाले) पाटीका 
अध्यि के. पी. शमाि 
ओलीज्यूको िस्वीर 
सर्हि पाटीको तनवािचन 
न्चतहमा मिदान गरौं 
भनी गररएको 
र्वज्ञापनको सम्बतिमा 

आचारसंर्हिा 
र्वपरीि कुनै पतन 
कायि नगररए 
नगराएको व्यहोरा 
अनरुोि गदै आचार 
संर्हिाप्रति पूणि 
प्रतिबद्ध रहेको 
व्यहोरा लेखी 
आएको । 
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राजिा
नी 
दैतनक 
लगाय
िका 
पत्रन्ी
का 

आयोगको ध्यानाकणिण 
भई खलुाई पठाउन 
पत्राचार गररएको । 

२४ र्वतभन्न पत्र 
पत्रन्ीकामा 
र्वज्ञापन 
गररएको 

कातिन्ीपरु 
दैतनक, 
अन्नपूणि पोष्ट 
दैतनक, 
नयाँपत्रन्ीका 
दैतनक, 
नागररक 
दैतनक, 
राजिानी 
दैतनक  

२०
७४

।०
८।

१२
 

पत्रपत्र
न्ीका 

तनवािचन आचारसंर्हिा, 
२०७२ को दफा ५ 
को खण्ड (ख१) को 
उपखण्ड (२) र्वपरीि 
तमति २०७४/०८/१२ 
गिेको  पत्रन्ीकाहरूमा 
उल्लन्ीन्खि नेकपा 
(एमाले) पाटीका 
अध्यि के. पी. शमाि 
ओलीज्यूको िस्वीर 
सर्हि पाटीको तनवािचन 
न्चतहमा मिदान गरौं 
भनी गररएको 
र्वज्ञापनको सम्बतिमा 
आयोगको ध्यानाकषिण 
भई उक्त कायि गरे 
वापि कारवाही हनु ुपने 
हो, होइन भनी पत्रन्ीका 
प्रकाशक संस्थाहरूसीगँ 
स्पष्टीकरण माग 
गररएको। 

आचारसंर्हिा 
उल्लङघन गने कुनै 
मनसाय नरहेको 
भने्न पत्र आयोगमा 
प्राप्त हनु आएको । 

२५ र्वतभन्न 
अनलाइन 
पत्रन्ीकामा 
र्वज्ञापन 
गररएको 

सबै 
राजनीतिक 
दल िथा 
पर्हलो पोष्ट 
डट कम, 
सेिोपाटी डट 
कम 
लगायिका 
र्वतभन्न 

२०
७४

।०
८।

१३
 

आयोग
मा 
प्राप्त 
हनु 
आए
को 
उजरुी 
तनवेद
न 

यस प्रकारका 
क्रन्ीयाकलापले 
तनवािचनलाई िडक 
भडकपूणि बनाई खन्चिलो 
समीिे हनु जान ेहुँदा 
उक्त कायि रोक्न 
तनवािचनमा भाग तलने 
सबै राजनीतिक दललाई 
र यस सम्बतिमा सबै 

   – 
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प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको पर्हलो चरण र दोस्रो चरणको 
तनवािचनमा तनवािचन आचार संर्हिा, २०७२ को दफा १ को उपदफा (२) अनसुार तमति 
२०७४।५।१४ देन्ख तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुभएकोमा तमति २०७४।८।२७ देन्ख 
तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुनरहने भनी आयोगको तमति २०७४।८।२६ को तनणिय अनसुार 
प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषदको कायािलय, सबै मतत्रालयहरू, सबै संवैिातनक तनकायहरू, सबै 
मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय, सबै तनवािचन अतिकृिको कायािलय, सबै िेत्रीय तनवािचन 
कायािलय र सबै न्जल्ला तनवािचन कायािलयलाई पत्राचार गररएको तथयो । 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभाको तनवािचनलाई मयािददि, स्वच्छ िथा पारदशी ढङ्ख गले सम्पन्न 
गनि र तनवािचन आचार संर्हिालाई पूणिरूपले कायाितवयन गनि/गराउन आयोगको २०७४।७।५ 
गिेको तनणिय बमोन्जम नेपाल सरकारका र्वतभत न तनकायहरूलाई १९ बुदेँ तनदेशन जारी गरेको 
तथयो । आयोगले जारी गरेको तनदेशन अनसूुची ६४ मा समावेश गररएको छ । 

१०.४ आचार संर्हिा पररपालनामा प्रतिबद्धिा प्राप्त 

तनवािचन आयोगले जारी गरेको तनवािचन आचार संर्हिालाई प्रभावकारी रूपमा कायाितवयन गने 
तसलतसलामा आयोगले पटक पटक सरोकारवालाहरूसँग अतिर्क्रि यात्मक छलफल गने क्रम 
आयोजना गरेको तथयो । यसै सतदभिमा आयोगले आयोजना गरेको अतिर्क्रि या कायिक्रममा 
ित्कालीन प्रिानमतत्री िथा नेपाली काँग्रसेका सभापति श्री शेर बहादरु देउवा, नेकपा (एमाले) 
का अध्यि श्री के.पी.शमाि ओली, नेकपा (माओबादी केतद्र) का अध्यि श्री पषु्पकमल दाहाल 
(प्रचण्ड) लगायि र्वतभन्न राजनीतिक दलका शीषिस्थ निेाहरू उपन्स्थि भै आयोगले ियार गरेको 
आचार संर्हिा पालना गररने छ भनी प्रतिवद्धिा पत्रमा हस्िािर गनुि भएको तथयो ।  

१०.५ सतमति गठन  

आयोगको तमति २०७४।५।१२ को तनणियानसुार तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहालको 
संयोजकत्वमा तनवािचन न्चतह तनिािरण सतमति, तनवािचन आयकु्त श्री ईश् वरी प्रसाद पौड्यालको 
संयोजकत्वमा कानून िजुिमा समतवय सतमति िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन सतमति र तनवािचन 
आयकु्त श्री सिुीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा आचार संर्हिा सतमति िथा तनवािचन र्ववाद तनरूपण 

अनलाइन 
पत्रन्ीका 

अनलाइन पत्रन्ीकालाई 
जानकारी गराउन भनी 
सूचना िथा सञ्चार 
मतत्रालयमा पत्राचार 
गररएको । 
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सतमति गठन भएका िथा उक्त सतमतिहरू अतिगिि गठन भएका र्वतभन्न उपसतमतिहरूलाई 
प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा लगायि तनवािचन आयोगले सञ्चालन, रेखदेख, तनदेशन र तनयतत्रण 
गने रार्िय सभा, रािपति र उपरािपतिको तनवािचनको सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका लातग समेि 
तनरतिरिा ददइएको तथयो । 
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१०.६ तनवािचन र्ववाद तनरुपण सम्बतिी कायिहरु 

 

क्र.सं. तमति 
उजरुीकिािको नाम र 
ठेगाना 

र्वपिी बनाइएका 
व्यन्क्त/संस्था 

र्ववादको र्वषय र्ववाद तनरुपणमा भएको तनणिय कैर्फयि 

१ 

२०
७४

/०
७/

१८
 

तनवािचन अतिकृिको 
कायािलय, रौिहट 
तनवािचन  िेत्र नं.४ 

नेपाल संघीय 
समाजवादीका 
भोजेतद्र ठाकुर 
लोहार 

प्रतितनति सभा सदस्यमा नेपाली जनिा 
दलको िफि बाट तनवािचन िेत्र नं.४ र 
प्रदेश सभा समानपुातिक सदस्य तनवािचनमा 
नेपाल संघीय समाजवादी पाटी का 
िफि बाट मिेशी कोटाको तस.नं १६ मा 
बतद सूचीमा नाम समावेश भएको 

प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको 
तनवािचन एकै तमतिमा हनुे गरी तनवािचनको 
तमति िोर्कएको अवस्थामा कुनै ब्यन्क्त 
प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको 
तनवािचनमा उम्मेदवार भएमा तनजको दबैु 
तनवािचन िफि को उम्मेदवारी आयोगले 
बदर गने छ भने्न कानूनी व्यवस्था 
भएकोले सोही बमोन्जम दबैु उम्मेदवारी 
बदर गनुिपने देन्खएकोले तनणियको लातग 
आयोग समि प्रस्िाव पेश गनि तसफाररस 
गररएको । 

 

प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा आयोगबाट र्वतभन्न र्वषयमा तनवािचन र्ववाद तनरुपण गररएका तथए । आयोगबाट 
तनवािचन र्ववाद तनरुपण सम्बतिमा गररएका मखु्य मखु्य र्वषयहरु देहाय बमोन्जम रहेका छन :-  
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२ 

20
74

/0
7/

18
 

राम चतद्र पौडैल, 
मखु्य तनवािचन 
अतिकृि अजुिन 
प्रसाद कोइराला 
िनहुँ िेत्र नं.१ 

गोर्वतद राज 
जोशी 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िेत्र नं.१ 
का स्वितत्र उम्मेदवार श्री गोर्वतदराज 
जोशीलाई र्वशषे अदालिबाट तमति 
२०६९/०४/१० मा भएको फैसलाबाट 
दोषी ठहर भएको र उक्त फैसला हाल 
सम्म कायम रहेकोले उम्मेदवारी बदर 
गने। 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, 
२०७४ को दफा १३ को खण्ड (घ) मा 
नैतिक पिन देन्खने अतय फौजदारी 
कसूरमा सजाय पाएको उम्मेदवार अयोग्य 
हनुे व्यवस्था भएको हुँदा तनज गोर्वतदराज 
जोशीको उम्मेदवारी बदर गनि प्रतितनति 
सभा सदस्य तनवािचन िेत्र नं.१ का मखु्य 
तनवािचन अतिकृिलाई तनदेशन ददने 
आवश्यक तनणियकालातग आयोग समि 
प्रस्िाव पेश गने न्शफाररस गररएको । 

 

३ 

20
74

/0
८/

०1
 रोशन बस्नेि मोरङ फुल कुमार 

लालवानी 
नेपालकी 
कांग्रसेका 
समानपुातिक 
उम्मेदवार 

नेपाली कांग्रसेको िफि बाट समानपुातिक 
उम्मेदवारको को बतद सूचीको तस.नं.९८ 
मा सूचीकृि फुल कुमार लालवानीको 
उम्मेदवारीको र्वरुद्धमा उजरुी दिाि । 

प्राप्त उजरुीको सम्बतिमा आवश्यक 
कारवाही गनि समानपुातिक तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा पठाई ददने तनणिय 
गररएको । 
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४ 

20
74

/0
८/

1०
 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय रुकुम 
(पन्श् चम) 

मिपेर्टकामा 
आगलागी 
सम्बतिमा मखु्य 
तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय रुकुम 
(पन्श् चम) 

बाफीकोट गाउँपातलका वडा नं. ५ रत् न 
मा.र्व.काडँा (क) केतद्रको प्रतितनति सभा 
सदस्यको मिपेर्टकामा र  आठर्वसकोट 
नगरपातलका वडा नं.११ नेपाल रार्िय 
मा.र्व. गिसैन (ख) केतद्रको समानपुातिक 
मिपत्रको मिपेर्टकामा आगलागी भएको 
मौन्खक सूचना 

मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलयको 
तमति २०७४/०८/१० को फ्याक्स 
पत्रानसुार प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन 
ऐन, २०७४ िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ४४ एवं 
प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ 
को दफा ११२ ले ददएको अतिकार 
बमोन्जम सम्बन्तिि तनवािचन अतिकृिलाई 
आवश्यक तनणिय तलन आयोग समि 
तसफाररस गने तनणिय गरेको । 

 

५ 

20
74

/0
८/

1१
 

जालतिर काफ्ले 
काठमाण्डौं िेत्र 
नं.१ 

नरोिम बैद्य 
नेपाली कांग्रसे 
दलका प्रदेश सभा 
सदस्यका 
उम्मेदवार 

प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ 
को दफा १५ बमोन्जम उम्मेदवार हनु 
अयोग्य रहेको सम्बतिमा उजरुी तनवेदन 
दिाि ।  

प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ 
को दफा १५ को उपदफा (२) र (३) 
को प्रर्क्रया पूरा गरेको नदेन्खदा उक्त 
प्रर्क्रया समेि सम्पत न गरी पठाउन प्राप्त 
कागजाि समेि संलग्न गरी सम्बन्तिि 
तनवािचन अतिकृिलाई तनदेशन ददने तनणिय 
गरेको । 
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६ 

20
74

/0
८/

०३
 

पशपुति शम्शेर 
जवरा र र्वकास 
िामाङ्ग 
तसतिपुाल्चोक 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय 
तसतिपुाल्चोक 

चौिारा साँगाचोकगढी न.पा. नं.१३ ठूलो 
तसरुवारी कोटडाँडा न्स्थि सेिीदेवी मा.र्व. 
को मिदान केतद्रमा तमति 
२०७४/०८/१० मा ददउँसो १२/१ 
बजे देन्ख हलुहजु्जि वादर्ववाद गरी 
ददउँसो १४ बजेबाट मिदान अतिकृिलाई 
समेि प्रभावमा पारी, मतृ्य ुभएका र 
सहभागी हनु नआएका मिदािाहरुको 
नामबाट मिदान भएकोले उक्त मिदान 
केतद्रमा भएको तनवािचन रद्ध गरी पनु: 
अको तनवािचन गराउन उजरुी दिाि 
भएको। 

मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय िथा 
मिदान अतिकृिको प्रतिवेदन समेिबाट 
उक्त मिदान केतद्रमा सहजिा पूविक 
मिदान भई समयमा नै मिपेर्टका प्राप् ि 
भएको भत ने देन्खएकोले सो सम्बतिमा 
प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, 
२०७४ को दफा ४६, प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ४६ िथा 
प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश 
सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ 
को दफा ११४ को अवस्था र्वद्यमान 
रहेको नदेन्खएको हुँदा माग बमोन्जम 
मिदान रद्ध गनुिपने अवस्था नदेन्खएको 
सोही बमोन्जम तनणिय हनु आयोग समि 
तसफाररस गने तनणिय गरेको । 
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७ 

20
74

/0
८/

१९
 

अंगद कुमार बढुा र 
वेगम तसंह ठकुरी 
डोल्पा 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय र 
नेपाली कांग्रसे 
डोल्पा 

केही गाउँपातलकाहरु िथा दईु वटा 
नगरपातलकाहरुका र्वतभत न मिदान 
केतद्रहरुमा अतनयतमििा र िाँिलीका 
सम्बतिमा नेपाली कांग्रसेले मिदान 
प्रर्क्रया स्थतगि गररयोस भनी गरेको 
उजरुी उपर िरुुति कारवाही माग राख्दै 
तनवेदन पेश भएको । 

मिदान अतिकृि िथा सम्बन्तिि अतय 
अतिकारी र व्यन्क्तहरुसँग बझुी आवश्यक 
छानर्वन गरी सत्य िथ्य र्ववरण िथा 
आफ्नो राय सर्हिको प्रतिवेदन अठचातलस 
घण्टा तभत्र पेश गनि सम्बन्तिि तनवािचन 
अतिकृिलाई तनदेशन ददने तनणिय भएको। 

 

८ 

२०
७४

/०
८/

१९
 

प्रतितनति सभा 
सदस्य उम्मेदवार 
चम्पादेवी खड्का, 
प्रदेश सभा सदस्य, 
प्रकाश शमाि पौडेल 
र ददपेतद्र बहादरु 
थापा बाग्लङु 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय  

र्वतभत न मिदान केतद्रहरुमा मिदान 
अतिकृिहरुलाई समेि प्रभावमा पारी 
मिदािा पररचयपत्र कब्जामा तलई 
हामीलाई मिदान गने मिदािाहरुलाई 
मिदान गनि नददई गैर मिदािा एवं एउटै 
व्यन्क्तबाट पटक पटक मिदान गरेकोले 
उक्त तनवािचन बदर गरी पाउँ भनी 
छुट्टाछुटै्ट तनवेदन पेश गरेका ।  

सम्बन्तिि अतिकारी िथा व्यन्क्तसँग समेि 
बझुी सत्य िथ्य र्ववरण िथा आफ्नो राय 
सर्हिको प्रतिवेदन  अठचातलस  घण्टा 
तभत्र पेश गनि सम्बन्तिि मखु्य तनवािचन 
अतिकृिलाई तनदेशन ददने तनणिय भएको। 

 

९ 

२०
७४

/०
८/

१९
 

नेपाली कांग्रसेका 
प्रतितनति सभा 
सदस्य उम्मेदवार 
कर्वराज पन्ण्डि 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय 

तमति २०७४/०८/१० मा सम्पन्न 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
पदका लातग आम बढुीनतदा नगरपातलका 
वडा नं. ६ को िल्लो सररदेउ हलुाक 
कायािलयमा रहेको मिदान केतद्रमा र वडा 
नं. ३ को सार्वक गार्वस भवन ब्रह्मिोला 
(ख) मिदान केतद्रमा र्वदेशमा रहेका, 

मिदान अतिकृि लगायि सम्बन्तिि 
अतिकारी िथा ब्यन्क्त समेि बझुी सत्य 
िथ्य र्ववरण िथा आफ्नो राय सर्हिको 
प्रतिवेदन  अठचातलस  घण्टा तभत्र पेश 
गनि सम्बन्तिि मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
तनदेशन ददने तनणिय भएको। 
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मतृ्य ुभएका र मिदान केतद्रमा खर्टएका 
कमिचारीको नाममा समेि फजी मिदान 
भएकोले उक्त केतद्रहरुको तनवािचन रद्ध 
गरी पनु: मिदानको व्यवस्थाको लातग 
तनवेदन पेश भएको । 

१० 

२०
७४

/०
८/

२०
 

देवेतद्र र्वक्रम रोक्का 
छपाली लतलिपरु 

तनवािचन िते्र 
नं.१ का प्रतितनति 
सभा सदस्य 
उम्मेदवार नवराज 
तसलवाल 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िफि को 
उम्मेदवारी स्थगन गराई पाउँ भनी 
र्वतभत न ब्यहोरा समेि उल्लेख गरी 
तनवेदन पेश गरेको।  

उम्मेदवारी स्थगन गने सम्बतिी कानूनी 
व्यवस्था रहेको नदेन्खएको हुदँा प्रस्ििु 
तनवेदन िामेलीमा राख् न ेतनणिय भएको । 
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११ 

२०
७४

/०
८/

२०
 

नेपाली कांग्रसेका 
िफि बाट उम्मेदवार 
रुद्र बहादरु खड्का 
र प्रदेश सभा सदस्य 
िेत्र नं.१ का 
उम्मेदवार बमाि 
लामा 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय दोलखा 

तमति २०७४/०८/१० मा सम्पन्न 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन अतिरगि गौरीशंकर गाउँपातलका 
वडा नं.५ न्स्थि वडा कायािलय भवनमा 
रहेको मिदान केतद्र, वडा नं.१ न्स्थि 
यासाि प्रा.र्व. मा रहेको मिदान केतद्र र 
वडा नं.२ न्स्थि सेिी देवी प्रा.र्व. मा 
रहेको मिदान केतद्रमा वाम गठबतिनका 
उम्मेदवार िथा कायिकिािले हाम्रो पाटीका 
एजेतट िथा कायिकिािलाई कुटर्पट गरी 
लखेटी फजी मिदान गरेकाले उक्त 
स्थानहरुमा पनु: मिदानको लातग तनवेदन 
पेश गरेका । 

मिदान अतिकृि लगायि सम्बन्तिि 
अतिकारी िथा व्यन्क्तहरुसँग समेि बझुी 
सत्य िथ्य र्ववरण िथा आफ्नो राय 
सर्हिको प्रतिवेदन चौतबस घण्टा तभत्र पेश 
गनि सम्बन्तिि मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
तनदेशन ददने तनणिय भएको। 

 

१२ 

२०
७४

/०
८/

२१
 

प्रतितनति सभा 
सदस्य उम्मेदवार 
चम्पादेवी खड्का, 
प्रदेश सभा सदस्य, 
प्रकाश शमाि पौडेल 
र ददपेतद्र बहादरु 
थापा बाग्लङु 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय  

बाग्लङु नगरपातलका वडा नं.१० न्स्थि 
चौिारे डाडा मा.र्व. केतद्रका िीन वटै 
मिदान केतद्र, बरेङ गाउँपातलका वडा 
नं.१ न्स्थि िलु्ल ुतलउवा मा.र्व.का सबै 
मिदान केतद्र िथा जैतमतन नगरपातलका 
वडा नं.९ पैय ुन्स्थि जनिा मा.र्व. 
पोखरीबारी मिदान केतद्रमा मिदान 
अतिकृिलाई समेि प्रभावमा पारी मिदान 
पररचयपत्र कब्जामा तलई हामीलाई 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, 
२०७४ को दफा ४६ िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा 
४६ बमोन्जमको अवस्था र्वद्यमान रहेको 
नदेन्खएकोले मिदान बदर गनुिपने अवस्था 
नरहेको हुँदा तनिािररि समयमा मिगणना 
प्रारम्भ गनि मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
तनदेशन ददन तनणियको लातग आयोग 
समि तसफाररस गने तनणिय गरेको । 
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मिदान गने मिदािालाई मिदान गनि 
नददई गैर मिदािा एंव एउटै व्यन्क्तबाट 
पटक पटक मिदान गरेको सम्बतिमा 
उजरुी परी मखु्य तनवािचन अतिकृिबाट 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको । 

१३ 

२०
७४

/०
८/

२१
 

नेपाली कांग्रसेका 
िफि बाट उम्मेदवार 
रुद्र बहादरु खड्का 
र प्रदेश सभा सदस्य 
िेत्र नं.१ का 
उम्मेदवार बमाि 
लामा 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय दोलखा 

तमति २०७४/०८/१० मा सम्पन्न 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन अतिरगि गौरीशंकर गाउँपातलका 
वडा नं. ५ न्स्थि वडा कायािलय भवनमा 
रहेको मिदान केतद्र, वडा नं.१ न्स्थि 
यासाि प्रा.र्व. मा रहेको मिदान केतद्र र 
वडा नं.२ न्स्थि सेिी देवी प्रा.र्व. मा 
रहेको मिदान केतद्रमा वाम गठबतिनका 
उम्मेदवार िथा कायिकिािले हाम्रो पाटीका 
एजेतट िथा कायिकिािलाई कुटर्पट गरी 
लखेटी फजी मिदान गरेकाले उक्त 
स्थानहरुमा पनु: मिदानको लातग तनवेदन 
पेश गरेको सम्बतिमा मखु्य तनवािचन 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, 
२०७४ को दफा ४६ िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा 
४६ बमोन्जमको अवस्था र्वद्यमान रहेको 
नदेन्खएकोले मिदान बदर गनुिपने अवस्था 
नरहेको हुँदा तनिािररि समयमा मिगणना 
प्रारम्भ गनि मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
तनदेशन ददन तनणियको लातग आयोग 
समि तसफाररस गने तनणिय गरेको । 
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अतिकृिको कायािलयबाट राय सर्हिको 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको । 

१४ 

२०
७४

/०
८/

२१
 

नेपाली कांग्रसेका 
प्रतितनति सभा 
सदस्य उम्मेदवार 
कर्वराज पन्ण्डि 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय 

तमति २०७४/०८/१० मा सम्पन्न 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
पदका लातग आम बढुीनतदा नगरपातलका 
वडा नं.६ को िल्लो सररदेउ हलुाक 
कायािलयमा रहेको मिदान केतद्रमा र वडा 
नं. ३ को सार्वक गार्वस भवन ब्रह्मिोला 
(ख) मिदान केतद्रमा र्वदेशमा रहेका, 
मतृ्य ुभएका र मिदान केतद्रमा खर्टएका 
कमिचारीको नाममा समेि फजी मिदान 
भएकोले उक्त केतद्रहरुको तनवािचन रद्ध 
गरी पनु: मिदानको व्यवस्थाको लातग 
तनवेदन पेश गरेको सम्बतिमा मखु्य 
तनवािचन अतिकृिको कायािलयबाट 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको । 

मखु्य तनवािचन अतिकृिबाट भैसकेको 
तनणियका सम्बतिमा कुनै दावी र्वरोि 
भएको अवस्था नदेन्खएकोले सो सम्बतिमा 
केही गरररहन ुपने देन्खन नआएको हुँदा 
सोही बमोन्जम तनणियका लातग आयोग 
समि तसफाररस गने तनणिय भएको । 
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१५ 

२०
७४

/०
८/

२१
 

अंगद कुमार बढुा र 
वेगम तसंह ठकुरी 
डोल्पा 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृिको 
कायािलय र 
नेपाली कांग्रसे  

गाउँपातलकाहरु िथा दईु वटा 
नगरपातलकाहरुका र्वतभत न मिदान 
केतद्रहरुमा अतनयतमििा र िाँिलीका 
सम्बतिमा नेपाली कांग्रसेले मिदान 
प्रर्क्रया स्थतगि गररयोस ्भनी गरेको 
उजरुी उपर िरुुति कारवाही माग राख्दै 
तनवेदन पेश भएको सम्बतिमा मखु्य 
तनवािचन अतिकृिको कायािलयबाट 
प्रतिवेदन प्राप्त भएको। 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन ऐन, २०७४ दवैुको दफा ४६ 
बमोन्जमको अवस्था र्वद्यमान रहेको 
नदेन्खएकोले मिदान बदर गनुिपने अवस्था 
नरहेको हुँदा तनिािररि समयमा मिगणना 
प्रारम्भ गनि मखु्य तनवािचन अतिकृिलाई 
तनदेशन ददन तनणियको लातग आयोग 
समि तसफाररस गने तनणिय गरेको। 
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१०.७ अतिर्क्रि या कायिक्रम 
तनवािचन सम्बतिी ऐन, तनयम, तनदेन्शका िथा आचार संर्हिा र तनवािचन प्रणाली सम्बतिमा 
राजनीतिक दल िथा सरोकारवालाहरूसँग अतिर्क्रि या गरी सझुाव  सङ्कलन गने उदे्दश्यले इलाम 
न्जल्लामा तमति २०७५।२।१६ मा तनवािचन आयकु्त श्री इला शमाि, सप्तरी न्जल्लामा तमति 
२०७५।२।१९ मा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा अयोिी प्रसाद यादव, नवुाकोट न्जल्लामा तमति 
२०७५।२।२८  मा तनवािचन आयकु्त श्री ईश्वरी प्रसाद पौड्याल र दाङ न्जल्लामा तमति 
२०७५।३।४ मा तनवािचन आयकु्त श्री सिुीरकुमार शाहको नेितृ्वमा अतिर्क्रि या कायिक्रम 
सम्पन्न गररएको तथयो। 

१०.८ राजनीतिक दल सम्बतिी कायिहरू 

नेपालको संर्विानको िारा २६९ र राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोन्जम 
प्रतिवेदन वषिमा देहायका राजनीतिक दलहरूको दिाि िथा दल व्यवस्था सम्बतिी कायि सम्पादन 
गररएको तथयो M- 

१०.८.१ प्रतिवेदन वषिमा तनवािचन आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण 

 
क्र. 
सं. 

दिाि 
नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

1.  १३७ नेपाल लोकिान्तत्रक फोरम 2074.4.23  
2.  १३८ र्ववेकशील साझा पाटी 2074.5.2  
3.  १३९ रार्िय प्रजाितत्र पाटी 

(प्रजािान्तत्रक) 
2074.5.7 रार्िय प्रजाितत्र पाटीबाट 

अलग भएको 
4.  १४० सामान्जक लोकिान्तत्रक पाटी 2074.12.2  
5.  १४१ प्रजािान्तत्रक पाटी नेपाल 2074.12.2  
6.  १४२ नेपाल मािभृतूम पाटी 2074.12.2  
7.  १४३ जनिा पाटी 2074.12.2  
8.  १४४ आजाद जनिा पाटी 2074.12.2  
9.  १४५ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (न ेक पा) 2075.2.23 आयोगको तमति 

2075.2.23  को 
तनणियानसुार “नेपाल 
कम्यतुनष्ट पाटी) (एमाले)” र 
“नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 
(माओवादी केतद्र)”   
एकीकरण भएको । 
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उन्ल्लन्खि बमोन्जम प्रतिवेदन वषिमा जम्मा नौ वटा राजनीतिक दलहरू यस आयोगमा दिाि भएका 
छन ्। यस प्रतिवेदन वषिमा थप भएका समेि गरी आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलहरूको 
सङ्खख्या जम्मा एकसय पच्चीस रहेको छ । उक्त र्ववरण अनसूुची ६५ मा संलग्न गररएको 
छ। 

 १०.८.२ तनवािचन आयोगमा आय/व्यय र्ववरण बझुाउने राजनीतिक दलहरु  
प्रतिवेदन वषिमा राजनीतिक दलले राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ को दफा ४१ अनसुार 
कानून बमोन्जम इजाजि प्राप्त लेखा परीिकबाट आ.व. २०७३/७४ को आफ्नो आय र व्ययको 
लेखा परीिण गराई एकसय आठ राजनीतिक दलले यस आयोगमा र्ववरण बझुाएका छन ्। 
आयोगमा आय र व्ययको र्ववरण बझुाएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण अनसूुची ६६ मा 
उल्लेख गररएको छ । 

 १०.८.३ चनुाव न्चतह सम्बतिी सचुना 
एकल तनवािचन न्चह्न तलई प्रदेश सभा सदस्य र प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनको लातग भाग तलन 
दिाि भएका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोन्जम 
दईु वा सो भतदा बढी राजनीतिक दलहरूले एकल चनुाव न्चह्न तलई दल दिाि गनि चाहेमा तमति 
२०७४।५।११ गिेसम्ममा तमति २०७४।४।१८ को गोरखापत्र दैतनकमा प्रकाशन भएको 
सूचना अनसुार दल दिािको लातग आव्हान गररएको तथयो । 

 १०.८.४ समानपुातिक तनवािचन िफि को बतद सूची, रार्िय मातयिा प्राप्त र प्रदेशमा   
         प्रतितनतित्व गने राजनीतिक दल सम्बतिमा 
संवि ्२०७४ साल मन्ङ्खसर १० र २१ गिे सम्पन्न प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनको लातग नेपालको संर्विानको िारा २७१ िथा राजनीतिक दल सम्बतिी ऐन, २०७३ 
बमोन्जम आयोगमा दिाि भई समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम हनुे तनवािचनमा प्रतितनति 
सभािफि  आयोगमा दिाि भएका ८८ राजनीतिक दल मध्ये ४९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको 
बतदसूची पेश गरेका, प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनिफि  प्रदेश नं. १ को लातग ८७ राजनीतिक 
दलले तनवेदन ददएकोमा २७ दलले बतदसूची पेश गरेका, प्रदेश नं. २ को लातग ८६ राजनीतिक 
दलले तनवेदन ददएकोमा २९ राजनीतिक दलले बतदसूची पेश गरेका, प्रदेश नं. ३ को लातग 
८६ राजनीतिक दलले तनवेदन ददएकोमा ३१ राजनीतिक दलले बतदसूची पेश गरेका, प्रदेश नं. 
४ को लातग ८२ राजनीतिक दलले तनवेदन ददएकोमा २० राजनीतिक दलले बतदसूची पेश 
गरेको, प्रदेश नं. ५ को लातग ८४ राजनीतिक दलले तनवेदन ददएकोमा २७ राजनीतिक दलले 
बतदसूची पेश गरेका, प्रदेश नं. ६ को लातग ८२ राजनीतिक दलले तनवेदन ददएकोमा १८ 
राजनीतिक दलले बतदसूची पेश गरेका र प्रदेश नं. ७ को लातग ८३ राजनीतिक दलले तनवेदन 
ददएकोमा २० राजनीतिक दलले बतदसूची पेश गरेका हुँदा आयोगको तमति २०७४।८।१३ 
को तनणियानसुार बतदसूची पेश नगने दलहरूको तनवािचन न्चह्नमा मि सङ्केि गरेको मि बदर गरी 
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मिगणना गनि सम्बन्तिि मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिलाई जानकारी गराउन 
पत्राचार गररएको तथयो । 

तनवािचन प्रयोजनको लातग आयोगबाट मातयिा प्राप्त गनि चाहन े९५ राजनीतिक दलहरूले दल 
दिािको लातग आयोगमा तनवेदन पेश गरेका तथए । तनवेदन पेश गने राजनीतिक दलमध्ये 
समाजवादी जनिा पाटी र जागरण पाटी नेपालले न.ेक.पा. (माओवादी केतद्र) को तनवािचन न्चह्न, 
रार्िय नागररक पाटीले रार्िय न्शव सेना पाटीको तनवािचन न्चह्न िथा पूवि रािसेवक लोकिान्तत्रक 
पाटीले आितुनक नेपाल पाटीको न्चह्न तलई तनवािचनमा भाग तलन सहमि भई संयकु्त तनवेदन प्राप्त 
हनु आएपतछ आयोगले कुल ९१ राजनीतिक दललाई प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन प्रयोजनको लातग दिाि गरी तनवािचन न्चह्न र्विरण गररएको तथयो । समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली िफि  आयोगमा बतदसूची पेश गरेका र पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि  
तनवािचनमा भाग तलएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण क्रमशः अनसूुची ३७ र अनसूुची ३८ मा 
संलग्न गररएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बतिी ऐन, २०७३ िथा तनवािचनमा प्राप्त मिको आिारमा देहाय बमोन्जमका 
दलहरूले रार्िय दलको रूपमा मातयिा प्राप्त गरेका छन ्:- 

 

यसैगरी प्रदेश सभामा देहायका राजनीतिक दलहरूको प्रतितनतित्व रहेको छ :- 

क्र.सं. राजनीतिक दलको नाम अध्यिको नाम 

१ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (ने क पा) श्री के.पी शमाि  ओली/श्री पषु्पकमल दाहाल  

२ नेपाली काँग्रसे श्री शेर बहादरु देउवा 

३ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल श्री उपेतद्र यादव 

४ रार्िय जनिा पाटी  नेपाल श्री महतथ ठाकुर 

५ र्ववेकशील साझा पाटी श्री रवीतद्र तमश्र/श्री उज्वल थापा 

६ रार्िय जनमोचाि श्री न्चत्र बहादरु के.सी. 

७ रार्िय प्रजाितत्र  पाटी श्री कमल थापा 

८ रार्िय प्रजाितत्र  पाटी (प्रजािान्तत्रक) श्री पशपुति शम्शेर ज.ब.रा. 

क्र.सं. राजनीतिक दलको नाम अध्यिको नाम 
१ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (ने क पा) श्री के.पी शमाि ओली/श्री पषु्पकमल दाहाल
२ नेपाली काँग्रसे श्री शेर बहादरु देउवा
३ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल श्री उपेतद्र यादव
४ रार्िय जनिा पाटी नेपाल श्री महतथ ठाकुर
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९ नयाँ शन्क्त पाटी,  नेपाल डा. बाबरुाम भट्टराई 

१० संघीय लोकिान्तत्रक  रार्िय मतच श्री कुमार तलङदेन 

११ नेपाल संघीय समाजवादी  पाटी श्री महुमद ररजवान  अतसारी 

१२ नेपाल मजदरु र्कसान  पाटी श्री नारायणमान  र्वजकु्छे 

 

१०.८.५ आयोगबाट प्रस्ििु तलन्खि जवाफ 

 यस प्रतिवेदन वषिमा आयोगलाई र्वपिी बनाई सम्मातनि सवोच्च अदालि िथा मािहि 
अदालिमा दायर भएका ७७ वटा मदु्दाहरूको तलन्खि जवाफ प्रस्ििु गररएको तथयो । 

१०.८.६ रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको लातग दल दिाि सम्बतिी सूचना 
 आयोगको तमति २०७४।९।१३ को तनणियानसुार पतर ददन ेसूचना प्रकान्शि गरी रार्ियसभा 
सदस्य तनवािचनको लातग दल दिािको सूचना आव्हान गररए अनसुार एक्काइस वटा राजनीतिक 
दलहरूको दल दिाि भएका तथए । 

१०.८.७ फैसला कायाितवयन 

सम्मातनि सवोच्च अदालि फैसला कायाितवयन तनदेशनालय, बबरमहल, काठमाडौंको च. नं. 
२३१ तमति २०७४।१२।२० को पत्रानसुार कुनै पतन उम्मेदवार प्रति समथिन नभएको (None 

of The Above) सम्बतिी व्यवस्था प्रस्िाव गरी प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिमा व्यवस्था 
गनि बनेको र्विेयक र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिमा व्यवस्था गनि बनेको र्विेयक 
संघीय संसदमा पेश गनि गहृ मतत्रालयमा पठाइएकोमा र्विेयक पाररि हुँदा कुनै पतन उम्मेदवार 
प्रति समथिन नभएको (None of The Above) सम्बतिी व्यवस्था उक्त र्विेयकबाट हटाई र्विेयक 
पाररि गररएकोले लगि कट्टा गररददन फैसला कायाितवयन तनदेशनालयमा पत्राचार गररएको तथयो। 

१०.८.८ सम्पन्ि र्ववरण र प्रतितनतित्व  सम्बतिी 
 राजनीतिक दलका केतद्रीय पदातिकारीहरूको सम्पति र्ववरणको रेकडि िथा ३३ प्रतिशि मर्हला 
पदातिकारीहरू सरकारका िीनै िहमा परु् याउनको लातग आयोगबाट तमति २०७५।२।२३ मा 
तनणिय भए अनसुार सबै दलहरूलाई पत्राचार गरी पठाइएको तथयो ।  
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१०.८.९ लेखा र्ववरण सम्बतिी अतभमखुीकरण  
र्वतभन्न िहको तनवािचनमा खडा भएका दल िथा उम्मेदवारहरूको तनवािचन खचिको र्ववरण िथा 
राजनीतिक दलहरूले आयोगमा बझुाउनपुने आय व्ययको र्ववरणको लेखा परीिण लगायिका 
र्वषयमा छलफल िथा अतभमखुीकरण गने उदे्दश्यले २०७५ असार २० गिे तनवािचन आयकु्त 
श्री इला शमाि, २१ गिे तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहाल र २२ गिे तनवािचन आयकु्त श्री 
ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा तनवािचन आयोगको EEIC हलमा “राजनीतिक दलको आय 
व्ययको र्ववरणको लेखा परीिण िथा तनवािचन खचि सम्बतिी” कायिक्रमको आयोजना भएको 
तथयो ।उक्त कायिक्रममा राजनीतिक दलहरूको िफि बाट लेखा र्वषय हेने १०५ जना 
प्रतितनतिहरूको सहभातगिा रहेको तथयो । 

१०.८.१० उम्मेदवारको अतिकिम खचि सीमा 
तनवािचन आयोगले संवि ्२०७४ सालमा िीन चरणमा सम्पत न भएको स्थानीय िहको तनवािचनमा 
महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका, नगरपातलका एवं गाउँपातलका िथा न्जल्ला समतवय 
सतमतिका र्वतभन्न पदमा भाग तलएका उम्मेदवारहरूले देहाय बमोन्जमको सीमातभत्र रही खचि गने 
गरी तनवािचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ िथा स्थानीय िह तनवािचन ऐन, २०७३ को 
दफा ६४ बमोन्जम तनवािचन खचिको अतिकिम हद तनिािरण गरेको तथयो । 
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तनवािचन खचिको हद (रूपैयामँा) 

 
क्र
.सं
.  

 
 
 
 

खचि शीषिक 

महानगरपातलका उपमहानगरपातलका नगरपातलका गाउँपातलका न्जल्ला समतवय सतमति 
प्रम

खु 
र 
उप

प्रम
खु 

वड
ा अ

ध्य
ि 

 र
 व

डा
 स

दस्
य 

मर्
हल

ा र
 द

तल
ि 

वा
  
 

अल्
पसं

ख्य
क 

सद
स्य

 

प्रम
खु 

र 
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खु 

वड
ा अ
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ि 

र 
वड
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दस्

य 
मर्
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ा र
 द
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ि 
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अल्
पसं

ख्य
क 

सद
स्य

 

प्रम
खु 

र 
 उ

पप्र
मखु

 

वड
ा अ

ध्य
ि 

र 
वड

ा स
दस्

य 
मर्
हल

ा र
 द

तल
ि 

वा
  

अल्
पसं

ख्य
क 

सद
स्य

 

अध्
यि

 र
 उ

पाध्
यि

 

वड
ा अ

ध्य
ि 

र 
वड

ा स
दस्

य 
मर्
हल

ा र
 द

तल
ि 

वा
 

अल्
पसं

ख्य
क 

सद
स्य

 

प्रम
खु 

र 
 उ

पप्र
मखु

 

सद
स्य

, म
र्हल

ा र
 द

तल
ि 

वा
  

अल्
पसं

ख्ख्
यक

  
सद

स्य
 

१ मिदािा 
नामावली खररद १००० ५०० १००० ५०० १००० ५०० १००० ५०० ५०० ५०० 

२ सवारी 
सािन/घोडा १,५०,००० ३०००० ११०००० २०००० ९०००० १६००० ६०००० ११००० २०००० ११००० 
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३ सवारी 
इतिन/दाना 

४०,००० १५००० २६००० १५००० १९००० ११००० २०००० ५००० १५००० ५००० 

४ प्रचार प्रसार 
सामग्री १,००,००० १००००० ८५००० ३५००० १००००० ७०००० ८०००० ६०००० ८५००० ६०००० 

५ ढुवानी २५००० १०००० १५००० ८००० १०००० ७००० ६००० ५००० ८००० ५००० 

६ गोष्ठी/कायिकिाि 
पररचालन १३९००० ७५००० १००००० ६५००० ८०००० ५१००० ८०००० ३२००० ६५००० ३२००० 

 
७ 

अतय प्रचार 
प्रसार, (छापा 

एवं र्वद्यिुीय 
माध्यम) 

९५००० २०००० १००००० १५००० ६०००० १०००० ३०००० ७००० १५००० ७००० 

८ कायािलय 
सञ्चालन १००००० २०००० ४०००० ६७००० ३०००० १२००० १८००० १०००० १७००० १०००० 

९ प्रतितनति 
पररचालन ७५००० २५००० ६०००० २०००० ५०००० १८००० ४५००० १६००० २०००० १६००० 

१० र्वर्वि 
२५००० ४५०० १३००० ४५०० १०००० ४५०० १०००० ३५०० ४५०० ३५०० 

जम्मा ७,५०,००० ३,००,००० ५,५०,००० २,५०,००० ४,५०,००० २,००,००० ३,५०,००० १,५०,००० २,५०,००० १,५०,००० 
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तनवािचन आयोगले २०७४ मन्ङ्खसर १० र २१ गिे भएको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनको लातग उम्मेदवार िथा राजनीतिक दलले गनि सक्ने अतिकिम खचिको सीमा िोकेको 
तथयो । आयोगको तनणियानसुार पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु े तनवािचन प्रणाली र समानपुातिक 
तनवािचन प्रणालीिफि को अतिकिम खचि सीमा यसप्रकार रहेको छ :- 

 
१. पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली अतिगिि भएको तनवािचनमा उम्मेदवारले देहाय 

अनसुार खचि गनि पाउन ेखचिको अतिकिम सीमा  

क्र.सं खचि शीषिक प्रतितनति सभा प्रदेश सभा 
१. मिदािा नामावली खररद ३,०००।- १,८००।- 
२. सवारी सािन ५,००,०००।- ३,००,०००।- 

३. 
सवारी इतिन (घोडा प्रयोग गररएकोमा दाना 
समेि) 

१,००,०००।- ६०,०००।- 

४. प्रचार प्रसार सामग्री १,००,०००।- ६०,०००।- 
५. ढुवानी ७५,०००।- ४५,०००।- 
६. गोष्ठी/अतिरर्क्रया ८,००,०००।- ४,८०,०००।- 

७. 
अतय प्रचार प्रसार, छापा एवं र्वद्यिुीय 
माध्यम 

१,००,०००।- ६०,०००।- 

८. कायािलय सञ्चालन ५,००,०००।- ३,००,०००।- 
९. प्रतितनति पररचालन २,००,०००।- १,२०,०००।- 
१०. र्वर्वि १,२२,०००।- ७३,२००।- 

  जम्मा: २५,००,०००।- १५,००,०००।- 
 
 
२. समानपुातिक तनवािचन प्रणाली अतिगिि राजनीतिक दलले गनि पाउन ेखचिको अतिकिम सीमा 

समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम भएको प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनमा राजनीतिक दलले 
पेश गरेको बतदसूचीमा उम्मेदवारको सङ्खख्या अनसुार प्रति उम्मेदवार रू दईु लाख रूपैंयासम्म 
खचि गनि सक्ने र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जम हनुे प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा 
राजनीतिक दलले पेश गरेको बतदसूचीमा उम्मेदवारको सङ्खख्या अनसुार प्रति उम्मेदवार रू एक 
लाख पचास हजार रूपैंयासम्म खचि गनि सक्न ेव्यवस्था रहेको तथयो । 
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पररच्छेद११ 

र्विीय स्रोि पररचालन 
 
आतथिक वषि २०७४/७५ मा आयोग र अतिगििका न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूको तनयतमि 
कायि सञ्चालन एवं तनवािचन सञ्चालन गनि नपेाल सरकारबाट बजेट िथा कायिक्रम स्वीकृि 
भएको र सोही बमोन्जम कायिक्रमहरू सञ्चालन भएको तथयो। त्यसै गरी र्वकास साझेदार 
संस्थाहरू UNDP/ESP, IFES/Nepal, IDEA International  बाट िमिा अतभवनृ्ध्द र प्रार्वतिक 
सहायिाहरू आयोगलाई प्राप्त भएको तथयो। 
 
 
११.१ र्वतनयोजन र खचि 
आतथिक वषि २०७४/७५ मा आयोग र अतिगििका कायािलयहरूका लातग र्वतनयोजन िफि को 
तनकासा र खचिको र्ववरण वजेट शीषिकगि रूपमा देहाय वमोन्जम रहेको छ। 
 

आतथिक वषि २०७४/७५ मा र्वतनयोजन, तनकासा र खचिको र्ववरण 
 
क्र.सं. 

व.उ.शी.नं. 
र्ववरण वार्षिक बजेट   

रकम (रू.हजारमा) 
खचि रकम 

(रू.हजारमा) 
खचि 

प्रतिशि 

१ 
२१२००१३ 

तनवािचन आयोग पदातिकारी 
(चाल ुखचि) ७९३० ७२७४ ९१.७3 

 
 

२  
 
२१२०११३ 

तनवािचन आयोग, मिदािा 
नामावली अद्यावतिक सङ्कलन–
मिदािा पररचयपत्र (चाल ु
खचि) 
 

२१४७४१ ८०२०२ ३७.३५ 

३ 
 
२१२०१५३ 

तनवािचन आयोग/स्थानीय िह 
तनवािचन, प्रतितनति सभा/प्रदेश 
सभा सदस्य लगायि सबै 
तनवािचन 

८९८२९२१ ८२०२१५६ ९१.३१ 

 
४  

२१२०१३३ 
िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलय ७५ (चाल ुखचि) २७०८५७ २३९४३० ८८.४ 

 
५  

२१२१०१३ 
तनवािचन आयोग–संस्थागि 
सदुृढीकरण (चाल ुखचि) १८२०६ ७७६४ ४२.६५ 
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६ 

 
२१२१०१४ 

तनवािचन आयोग–संस्थागि 
सदुृढीकरण (पूजँीगि खचि) 
आयोग 

५३०४५८ ४२०७८० ७९.३२ 

७   अथि बजेट १७८८८ १७८८८ १०० 
८   र्वर्वि (ख. ६.) १११६६ १११६६ १०० 

जम्मा १००५४१६७ ८९८६६६० ८९.३८ 

 

११.२ राजश्व/िरौटी 

प्रतिवेदन वषिको राजश्व/िरौटीको र्ववरण देहाय अनसुार रहेको छः 
िरौटी र्ववरण ०७४/७५ 

क्र.सं. िरौटी 
र्ववरण 

गि आ.व.को 
न्जम्मेवारी 

चाल ुआ.व.को 
आम्दानी 

जम्मा 
आम्दानी 

सदर 
स्याहा 

र्फिाि बाकँी कैर्फयि 

१ तनवािचन 
आयोग 

५७
६६

४२
७१

।२
२ 

११
५९

०२
८४

३।
०७

 

१७
३५

६७
११

४।
२९

 

६४
५१

६२
४।

००
 

५३
५७

७९
८२

।६
७ 

११
३५

३७
५०

७।
६२

 

 

२ न्ज.तन. का. 
र म.ु 
/तन.अ.को 
कायािलयहरू 

५३
६३

८८
५८

।४
५ 

९५
३८

१६
७३

।५
१ 

१४
९०

२०
५३

१।
९६

 

५७
९६

०८
२१

।०
० 

५३
२७

५८
००

।५
१ 

३७
७८

३९
१०

।४
५ 

 

जम्मा 

११
१३

०३
१२

९।
६७

 

२१
१२

८४
५१

६।
५८

 

३२
२५

८७
६४

६।
२५

 

६४
४१

२४
४५

।०
० 

१०
६८

५३
७८

३।
१८

 

१५
१३

२१
४१

८।
०७
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राजश्व आम्दानी र्ववरण ०७४/७५ 

क्र.
सं. 

राजश्व शीषिक नं. आयोग, न्ज.तन.का., 
म.ु/तन.अ. 

जम्मा 

१ पाररश्रतमक कर ११११२ ११९५९२।०० ११९५९२।०० 

२ सम्पन्ि बहाल कर १११३१ ३३५०।०० ३३५०।०० 

३ सरकारी सामान तबर्क्र १४२१२ १३७७८४५।०० १३७७८४५।०० 

४ अतय तबर्क्र १४२१३ १७४७५०।०० १७४७५०।०० 

५ तयार्यक दस्िरु १४२२१ ६७०७५०।०० ६७०७५०।०० 

६ दरभाउ पत्र तबर्क्र १४२२७ १०३८०८८।६६ १०३८०८८।६६ 

७ तयार्यक दण्ड जररवाना १४३११ २८३०००।०० २८३०००।०० 

८ प्रशासतनक जररवाना र जफि १४३१२ ६०८१७३००।०० ६०८१७३००।०० 

९ नामावली तबर्क्र १४५२२ २८०७२५०।०० २८०७२५०।०० 

१० गि आ.व.को नगद म ौज्दाि बाँकी १५१११ ९७७०२०५।४६ ९७७०२०५।४६ 

११ क १ ६ बेरूज ु१५११२ ५८३९४९३०।०८ ५८३९४९३०।०८ 

जम्मा १३५४५७०६१।२० १३५४५७०६१।२० 

 
११.३ बेरूज ुफछियौट प्रगति र्ववरण 
 
महालेखापरीिकको ५४ औ ं बार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ अनसुार आयोग र अतिगिि 
कायािलयहरूको आ.व. ०७४/७५ मा फछियौट गनुि पने दार्यत्व सजृना भएको बेरूज ु
रू.२०,५९,३०,०००।- रहेकोमा यस अवतिमा रू १०,८३,५६,०००।(५२.६२%) 
फछियौट भएको छ ।  र्ववरण तनम्नानसुार रहेको छ :- 

वेरूज ुफछियौटको र्ववरण 
 
क्र.सं र्ववरण (रू.हजारमा) 
१ म.ले.प.को ५३ औ ंप्रतिवेदन, २०७२ सम्मको फछियौट हनु बाँकी बेरूज ु १,९२,४६० 

२ आतथिक वषि २०७३/७४ को लेखापरीिणबाट  कायम भएको फछियौट 
गनुिपने बेरूज ु

१३,४७० 
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३ म.ले.प.को ५४ औ ंवार्षिक प्रतिवेदन, सम्मको कुल वेरूज ु २,०५,९३० 

४ आ व २०७४/७५ मा फछियौट भएको वेरूज ुरकम १,०८,३५६ 

५ जम्मा फछियौट मध्ये तनयतमि/प्रमाण पेश भई फछियौट भएको रू.४५,२०७  

जम्मा फछियौट मध्ये असलु उपर भै फछियौट भएको रू.४३४ 
 
जम्मा फछियौट मध्ये पेश्की फछियौट भएको रू.६२,७१५ 

फछियौट हनु बाकँी बेरूज ु ९७,५७४ 

 

११.४ आतथिक तनदेन्शका िजुिमा सतमति र आतथिक व्यवस्थापन सतमति गठन 

प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको सतदभिमा र्विीय स्रोि तमिव्ययी, 
अनशुातसि िथा प्रभावकारी ढङ्ख गबाट पररचालन गनि िथा सोको अतभलेख, प्रतिवेदन िथा 
लेखापरीिणलाई वैज्ञातनक र वस्िगुि बनाइ समस्ि आतथिक र्क्रयाकलापलाई व्यवन्स्थि गनि 
आतथिक तनदेन्शका िजुिमा गनिको लातग आयोगको तमति २०७४।०६।०२ गिेको तनणिय 
बमोन्जम तनवािचन आयकु्त श्री सिुीरकुमार शाहको सं6योजकत्वमा ७ सदस्यीय आतथिक 
तनदेन्शका िजुिमा सतमति गठन गरी कायि सम्पत न गररएको तथयो । 
यसैगरी आतथिक तनदेन्शकामा व्यवस्था भए बमोन्जम आतथिक व्यवस्थापन गनि तनवािचन आयकु्त 
श्री सिुीरकुमार शाहको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आतथिक व्यवस्थापन सतमति रहेको तथयो। 
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पररच्छेद १२ 

 

तनवािचन  व्यवस्थापनमा  समतवय  िथा  सहकायि 
 
 
प्रतिवेदन बषिमा नेपालको संर्विान कायाितवयन गने तसलतसलामा स्थानीय िहको िेस्रो चरणको 
तनवािचन, प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन, रार्ियसभा सदस्य, रािपति िथा 
उपरािपतिको तनवािचन सम्पन्न भएको छ । र्वतभन्न तनवािचनका तसलतसलामा आइपने समस्याहरू 
ित्काल समािान गनि र आयोग, सन्चवालय, महाशाखा/शाखा, िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 
कायािलय, मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय लगायि अतय सरोकारवालाहरूसँग समतवय र 
सहकायिका लातग आयोगमा संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (Joint Election Operation Centre-

JEOC) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथयो । संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्रबाट सम्पादन 
भएका मखु्य मखु्य कायिहरू देहाय अनसुार प्रस्ििु गररएको छ । 
 
१२.१ संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (JEOC) को अविारणा 
 
स्वितत्र, तनष्पि र भयरर्हि तनवािचन लोकितत्रको मेरूदण्ड हो । नेपाली जनिाको अपेिा 
अनरुूप जारी भएको नेपालको संर्विान कायाितवयनलाई मूिि रूप ददन एक वषिको अवतिमा 
र्वतभन्न तनवािचन सम्पन्न गनुिपने चनुौिीपूणि न्जम्मेवारी तनवािचन आयोगको काँिमा रहेको तथयो। 
तनवािचनको अवतिमा व्यवस्थापकीय कायिहरू त्ररु्टरर्हि ढङ्गले सम्पादन गने कायिमा सहयोग र 
सहजीकरण गने उदे्दश्यले आयोगमा संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (Joint Election Operation 

Centre-JEOC) को स्थापना गररएको तथयो । तनवािचन प्रर्क्रयामा संलग्न भएका मखु्य तनवािचन 
अतिकृि/तनवािचन अतिकृिको कायािलय, िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलय र सरुिा तनकायका 
स्थानीय कायािलय िथा एकाइहरूसँग प्रत्यि रूपमा समतवय एवं सहजीकरण गनुि यस केतद्रको 
मखु्य कायि तथयो । जस अतिगिि तनवािचनसँग सम्बन्तिि सूचना िथा जानकारीहरू सम्बद्ध 
तनकायसम्म परु् याउने, तनवािचन सरुिा िथा तनवािचन र्हंसाका घटना पररघटनाको  सङ्कलन िथा 
र्वश्लषेण गरी रोकथाम िथा समािान गनि उपयकु्त कदम चाल्न सझुाव सर्हि आयोग समि 
पेश गने कायि यसले सम्पादन गरेको तथयो । तनवािचन आयोगका सहसन्चवको संयोजकत्वमा 
गठन भएको यस केतद्रमा नेपाल सरकारका सबै सरुिा तनकायका पदातिकारीहरू र अतय 
कमिचारीहरूलाई समेि खटाइएको तथयो । 
 
मखु्य तनवािचन अतिकृि/तनवािचन अतिकृिको कायािलय, िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलय, 
तनवािचन सरुिासँग सम्बन्तिि तनकायहरू िथा स्थानीय स्िरमा राजनीतिक दल िथा 
उम्मेदवारहरूले तनवािचन आयोगसँग सम्पकि  राख्दा र तनवािचन आयोगले तनवािचन 
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सरोकारवालाहरूलाई सूचनाहरू प्रवाह गदाि यसै केतद्र माफि ि गने व्यवस्था तमलाईएको तथयो। 
फलस्वरूप तनवािचन कायिक्रम बमोन्जम उम्मेदवारको मनोनयन दिाि प्रर्क्रयादेन्ख मिगणना गरी 
नतिजा प्रकाशनसम्मको कायिमा आवश्यक समतवय र सहजीकरण गने कायिमा सरलिा, शीघ्रिा 
एवं सहजिा भएको तथयो । त्यस्िै, तनवािचनको स्वच्छिा र तनष्पििा कायम गनि िथा 
मिदािालाई भयरर्हि िलु्याउन अवरोि परु् याउन े तनवािचन र्वरोिी र्क्रयाकलाप, तनवािचन 
आचारसंर्हिा उल्लङ्ख घनका घटनाहरू र त्यसले तनम्त्याउने समस्याहरूको समयमै जानकारी 
प्राप्त गरी यथाशीघ्र समािान गनि प्रयास गररएको तथयो । 

१२.२ संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (JEOC) को संरचना र जनशन्क्त 
 
स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) र प्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनको समयमा 
संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (JEOC) मा पररचातलि जनशन्क्तको र्ववरण अनसूुची ६७ मा 
समावेश गररएको छ । 

१२.३ संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र को कायिर्ववरण 
  
(क)  तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना गनि आवश्यक समतवय र सहजीकरण गने, 
(ख) आयोगमा रहेका सबै शाखा महाशाखाहरूसँग समतवय गने, 
(ग) न्जल्ला तनवािचन कायािलय र तनवािचन अतिकृिको कायािलयिारा संचातलि तनवािचन 

कायिक्रमसम्बतिी प्रगति प्रतिवेदन िरुूति प्राप्त गरी सन्चवालय माफि ि आयोगमा पेश 
गने, 

(घ)  JEOC मा खर्टएका र्वतभन्न सरुिा तनकायसँग सम्पकि  र समतवय गने, 
(ङ) न्जल्लास्िरमा र्वतभन्न सरुिा तनकायसँग सम्पकि  र समतवय गरी बस्िनु्स्थति बझुी सझुाव 

सर्हि आयोगमा पेश गने, 
(च)  तनवािचन कायिक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्तिि सबै र्वषयहरू प्रवक्तामाफि ि सवै साम ु 

परु् याउन आवश्यक सूचना र र्ववरण उपलब्ि गराउन,े 
(छ)  मखु्य र तनवािचन अतिकृिको कायािलय, न्जल्ला तनवािचन कायािलय र अतय तनकायहरूले  

पेश गरेका समस्या समािान गने व्यवस्था तमलाउने, 
(ज)  तनवािचन सरुिा िथा तनवािचन र्हंसाका घटना पररघटनाको  सङ्कलन िथा र्वश्लषेण गरी  

रोकथाम र समािान गनि उपयकु्त कदम चाल्न आयोग र सम्बन्तिि तनकायमा सझुाव 
पेश गने, 

(झ) तनवािचन व्यवस्थापनसम्बतिी सूचना  सङ्कलन, प्रशोिन, र्वश्लषेण, अध्यावतिक गने र  
दैतनक प्रतिवेदनसम्बतिी कायि गने, 

(ञ)  कायि सम्पन्न गररसकेपतछ आयोगसमि अन्तिम प्रतिवेदन पेश गने, 
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(ट) आयोगले िोके बमोन्जम तनवािचन र सञ्चालनसम्बतिी अतय कायि गने । 
 
१२.४ कायिपद्धति  र  सम्पाददि  कायिहरूको  र्ववरण 
 
तनवािचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्तिि र्वषयहरू र सरुिासँग अतिरसम्बन्तिि र्वषयहरू ित्कालै 
तनरूपण गने अतभप्रायले JEOC ले मखु्यि:  कायििेत्र र आयोगबीच सूचना आदानप्रदानमा सेिकुो 
भतूमका तनवािह गरेको तथयो । JEOC बाट सम्पाददि कायिहरू संिेपमा देहाय अनसुार उल्लेख 
गररएको छ : 
 
१. मखु्य तनवािचन अतिकृि/तनवािचन अतिकृिको कायािलय र िेत्रीय िथा न्जल्ला तनवािचन 

कायािलयहरूको सम्पकि  नं, इमेल ठेगाना समेि तलई तनरतिर सम्पकि  िथा समतवय 
गररएको । 

२. आयोगका पदातिकारी, महाशाखा िथा शाखा, िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलय, 
मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय, न्जल्ला प्रशासन कायािलय िथा प्रमखु न्जल्ला 
अतिकारी, सरुिा तनकायका पदातिकारीहरू, अनगुमनकिाि लगायिको फोन िथा 
आवश्यकिानसुार इमेल ठेगान प्राप्त गरी फोन डायरी बनाइएको ।  

३. तमति २०७४/०६/२९ गिे पर्हलो चरण िथा २०७४/०७/०९ गिे दोश्रो चरणका 
मखु्य/ तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना भए पश्चाि तनरतिर सम्पकि मा रही तनवािचन 
आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त, तनवािचन आयकु्तहरू, सन्चव, प्रवक्ता िथा महाशाखा 
प्रमखुहरूलाई दैतनक प्रतिवेदन पेश गरेको । 

४. मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना पश्चाि उक्त कायािलयमा र्वद्यिु, टेतलफोन 
आदद भौतिक स्रोि सािनहरूको प्रवति गनि सम्बन्तिि तनकायहरूसँग समेि समतवय गरी 
सहजीकरण गरेको ।  

५. दवैु चरणमा तनवािचन हनुे सवै तनवािचन िेत्रहरूको पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली अतिगिि उम्मेदवारी ददने राजनैतिक दल िथा स्वितत्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी 
र्ववरण ित्कालै  सङ्कलन गरी केन्तद्रय स्िरबाट साविजतनक गनि उपलब्ि गराएको ।   

६. उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र तनवािचन न्चह्न र्विरणका सवै प्रमान्णि (तनवािचन 
अतिकृिको दस्िखि एवं कायािलयको छाप भएको) अनसूुची फारमहरू क्रमश: २३ र 
२८ इमेल िथा फ्याक्स माफि ि ित्कालै  सङ्कलन गरी मिपत्र तडजाइन िथा छपाइ कायि 
एवं अतभलेख  सङ्कलन कायि गररएको ।  

७. आचारसंर्हिा उल्लङ्ख घनका घटनाहरूको दैतनक र्ववरण  सङ्कलन गरी आयोग समि पेश 
गरी सो सम्बतिमा आयोगबाट भएका तनणिय एवं तनदेशनहरू ित्कालै सम्बन्तिि तनकायमा 
पठाइएको । 
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८. तनवािचन र्वरोिी र्क्रयाकलाप, र्वस्फोटन, झडप िथा आक्रमणका घटनाहरूको र्ववरण  
सङ्कलन गरी प्रतिवेदन गने गररएको र सरुिा व्यवस्थापन गनि सहजीकरण गरेको । 

९. न्जल्लाहरूमा राजनैतिक दल िथा उम्मेदवारहरूले गने गरेको तनवािचन प्रचारप्रसार 
सम्बतिी कायिक्रमहरूको र्ववरण (कायिक्रम भएको स्थान, समय, िथा मखु्य उपन्स्थति 
र कायिक्रम गदाि आचारसंर्हिा उल्लङ्ख घन भए/नभएको) दैतनक रूपमा प्राप्त गरी प्रतिवेदन 
गने गररएको। 

१०. तनवािचन सामग्री िथा मिपत्र बोकेर गएका सवारी सािन िथा हेतलकप्टर यथा समयमा 
पगेु/नपगेुको र्ववरण दैतनक रूपमा सम्बन्तिि सरुिा तनकायको सहयोगमा प्राप्त गररएको 
। 

११. तनवािचन न्शिा कायिकिािहरूको िातलम िथा उनीहरूले गरेका मिदािा न्शिा सम्बतिी 
र्क्रयाकलाप, मिदानको लागी कमिचारीको खटनपटन, मिदान अतिकृि िथा सहायक 
मिदान अतिकृिहरूको िातलम, मिदान सामग्री व्यवस्थापन भएको/नभएको सम्बतिमा 
र्ववरणहरू  सङ्कलन गरी दैतनक प्रतिवेदन पेश गरेको । 

१२. आयोगबाट खर्टइ जानभुएका अनगुमनकिािहरूसँग तनरतिर सम्पकि मा रही वस्िनु्स्थतिको 
जानकारी प्राप्त गरी प्रतिवेदन गरेको । 

१३. त्यसैगरी न्जल्ला न्स्थि न्जल्ला प्रशासन कायािलयमा गठन भएका तनवािचन शेलहरूबाट 
दैतनक रूपमा प्रतिवेदन िथा घटनाहरूको र्ववरण प्राप्त गरी आयोग समि पेश गररएको। 

१४. मिदानको ददन सवै न्जल्लामा सरुिा न्स्थति, मिदान कायिमा भएको अवरोि सम्बतिी 
सूचना, मिदान प्रगतिको बारेमा हरेक घण्टा सूचना सङ्कलन गरी आयोगमा जानकारी 
गराइएको । साथै देशभरबाट खसेको मि प्रतिशिको प्रारन्म्भक र्ववरण  सङ्कलन र 
प्रशोिन गरी साविजातनक गनि आयोगमा उपलब्ि गराएको । 

१५. मिदान कायि सम्पन्न भएपतछ मिपेर्टका सदरमकुाममा नपगेुसम्म तनरतिर अनगुमन गरी 
तिनको अवस्थाको र्वषयमा प्रतिवेदन गररएको । 

१६. हेतलकप्टरबाट मिपेर्टका ढुवानी गनुिपने न्जल्लाहरूको र्ववरण  सङ्कलन गरी पेश गरेको 
र मिगणना पश्चाि ढुवानी भएको /नभएको फलोअप गरी सोको र्ववरण पेश गरेको । 

१७. मिदान पश्चाि मिगणनाको आवतिक प्रतिवेदन, पररणाम घोषणा िथा अन्तिम प्रतिवेदन 
लगायिका कायिहरूको प्रतिवेदन पेश गरेको । 

१८. मिगणनाको समयमा भएका समस्याहरू आयोग समि पेश गरी मिगणना कायिलाई 
सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गररएको । 

१९. मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय, तनवािचन अतिकृिको कायािलय, िेत्रीय प्रशासन 
कायािलय, न्जल्ला प्रशासन कायािलय र िेत्रीय िथा न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूबाट प्राप्त 
पत्र िथा जानकारीहरू सम्बन्तिि शाखामा पठाइएको । 
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२०. मखु्य तनवािचन अतिकृिको कायािलय, तनवािचन अतिकृिको कायािलय, िेत्रीय प्रशासन 
कायािलय, न्जल्ला प्रशासन कायािलय र िेत्रीय िथा न्जल्ला तनवािचन कायािलय लगायि 
सम्बद्ध तनकायहरूलाई आयोगिारा गररएका तनदेशन िथा पररपत्रहरू फ्याक्स िथा 
इमेलबाट सम्बन्तिि कायािलयहरूमा यर्कनसाथ पठाइएको  । 

२१. तनवािचन सरुिा सम्बतिमा समय समयमा देन्खएका समस्याहरू तनराकरण गने उदे्दश्यले 
आयोगमा गठन भएको उच्चस्िरीय सरुिा सतमतिको बैठकलाई आवश्यक पने सूचना 
िथा र्ववरण ियार पाने, बैठकका लातग छलफलका एजेण्डाहरू ियार गने लगायिका 
कायिहरू गररएको । 

२२. सरुिा सम्बद्ध र्वषयलाई र्वश्लषेण गरी JEOC को िफि बाट बैठकमा प्रस्ििुीकरण गने 
गररएको । 

२३. मिगणना कायि सम्पन्न भए लगिै पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेप्रणाली िथा समानपुातिक 
तनवािचन प्रणाली िफि को मिगणना र्ववरण प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 
तनदेन्शका, २०७४ उल्लेख भएका अनसूुचीहरू ७७, ७८ र ८१ को प्रमान्णि (दस्िखि 
र छाप भएको) फारमहरू केतद्रीय अतभलेख िथा समानपुातिक तनवािचन पररणामको 
प्रयोजनाथि  सङ्कलन गररएको । 
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पररच्छेद १३ 

र्वर्वि 
 
 
१३.१ रािपति समि वार्षिक प्रतिवेदन पेश 

नेपालको संर्विानको िारा २९४ बमोन्जम आ.व.०७३/७४ मा आयोगले सम्पादन गरेका 
कामको र्ववरण समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन तमति २०७४।१२।१४ मा सम्माननीय 
रािपतिसमि पेश गरेको तथयो । सो क्रममा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवले 
आ.व. २०७३।०७४ मा आयोगबाट सम्पाददि कायिहरूको बारेमा संन्िप्त जानकारी गराउन ु
भएको तथयो । सो अवसरमा सम्माननीय रािपति र्वद्यादेवी भण्डारीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 
ग्रहण गदै तनवािचन लोकितत्रको महत्वपूणि आिार भएकोले संर्विानले व्यवस्था गरे बमोन्जमको 
तनवािचन स्वच्छ र स्वितत्र रूपमा सम्पन्न गनि आवश्यक गहृकायिमा लाग्न सझुाव ददनभुएको 
तथयो ।  

१३.२ तनवािचन ददवस 
 

तनवािचन आयोगले २०७४ फागनु ५, ६ र ७ गिे र्वर्वि कायिक्रमको आयोजना गरी दोश्रो 
तनवािचन ददवस मनाएको छ । तनवािचन ददवसको अवसरमा आतिकाररक टे्रड यतुनयन तनवािचन 
आयोगको समतवयमा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकायिमा तमति २०७४ साल फागनु 
५ गिेका ददन आयोग पररसरमा रक्तदान कायिक्रमको आयोजना गररएको तथयो । रक्तदान 
कायिक्रममा जम्मा ४६ जनाले रक्तदान गरेका तथए । यसै गरी फागनु ६ गिे तबहान ७:३० 
बजे प्रभािफेरीको आयोजना गररएको तथयो । प्रभािफेरीमा आयोग पदातिकारीहरू, आयोग र 
उपत्यकातभत्रका िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा कायिरि कमिचारी, सञ्चारकमी, तनवािचनसँग 
सम्बन्तिि गैरसरकारी संघसंस्था र साझेदार संस्थाका प्रतितनति, सरुिाकमी लगायिको उपन्स्थति 
रहेको तथयो । प्रभािफेरी कान्तिपथ–नारायणर्हटी दरबार संग्रहालय–दरवारमागि–रत्नपाकि –
शहीदगेट–रानीपोखरी–कान्तिपथ हुँदै आयोग पररसरमा आएर सम्पन्न भएको तथयो । प्रभािफेरी 
पतछको कायिक्रमलाई संन्िप्त रूपमा सम्बोिन गदै प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद 
यादवले दोस्रो तनवािचन ददवसको अवसरमा आयोजना गररएको महत्वपूणि कायिक्रममा उपन्स्थि 
भएकोमा सबैलाई ितयवाद ददनभुयो । त्यसैगरी सोही ददन तबहान १०.०० बजे प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त, सबै आयकु्तहरू, सन्चवलगायि सन्चवालयका सबै कमिचारीहरूको सहभातगिामा आयोग 
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पररसरमा सरसफाई िथा विृारोपण कायिक्रम सम्पन्न भएको तथयो । २०७४ फागनु ६ गिे 
ददउँसो १ बजे कृति वाचन कायिक्रम सञ्चालन गररएको तथयो ।  कृति वाचन कायिक्रममा र्वतभन्न 
१३ जना स्रष्टाहरूले आ–आफ्नो तसजिना प्रस्ििु गनुिभएको तथयो । सोर्हददन ददउँसो ३:०० बजे 
आयोगको सभाहलमा आयोग पदातिकारी, संर्विानर्वद, राजनीतिज्ञ, पयिवेिण संस्थाका प्रमखु र 
नागररक समाजका अगवुाहरूको उपन्स्थतिमा “स्वच्छ र स्वितत्र तनवािचन” र्वषयमा अतिर्क्रि या 
कायिक्रमको आयोजना गररएको तथयो । सो कायिक्रममा भखिरै सम्पन्न तनवािचन र स्वच्छ एवं 
स्वितत्र तनवािचन व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरूको भतूमकाका र्वषयमा चचाि गररएको तथयो । 
फागनु ६ गिेनै आयोगमा “प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा समावेन्शिा” 
र्वषयमा रेतडयो नेपाल/नपेाल टेतलतभजनबाट पररसंवाद कायिक्रमको आयोजना गररएको तथयो । 
कायिक्रममा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादव, तनवािचन आयकु्त श्री इला शमाि र 
माननीय सांसदिय शशी शे्रष्ठ र पषु्पा भसुालको सहभातगिा रहेको तथयो । यस क्रममा तनवािचनमा 
समावेशीकरण सम्बतिी नीतिगि व्यवस्था र भखिरै सम्पन्न भएको तनवािचनले समावेशीकरणमा 
परु् याएको योगदान र तनवािचनलाई थप समावेशी बनाउन आगामी ददनमा चाल्नपुने कदमका 
र्वषयमासमेि चचाि गररएको तथयो ।  

फागनु ७ गिे सम्माननीय रािपति र्वद्यादेवी भण्डारीको प्रमखु आतिथ्यिामा दोस्रो तनवािचन ददवस 
मूल समारोहको आयोजना गररएको तथयो । उक्त कायिक्रममा सम्माननीय उपरािपति नतद 
बहादरु पनु, सम्माननीय प्रिानमतत्री के.पी. शमाि ओली िथा सम्माननीय प्रिानतयायािीश गोपाल 
पराजलुी, नेपाल सरकारका माननीय मतत्रीहरू, संवैिातनक तनकायका प्रमखु एवं पदातिकारीहरू, 
नेपाल सरकारका सन्चव िथा र्वन्शष्ट शे्रणीका पदातिकारीहरू, र्वदेशी कुटनीतिक तनयोगका प्रमखु 
िथा पदातिकारी र र्वकास साझेदार संस्थाका प्रमखु एवं प्रतितनतिहरू, सरुिा तनकायका प्रमखुहरू 
लगायिको उपन्स्थति रहेको तथयो।  

सो समारोहमा सम्माननीय प्रिानमतत्री के.पी. शमाि ओलीले तनवािचन ददवसको अवसरमा 
शभुकामना मतिव्य ददन ुभएको तथयो । प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवले 
कायिक्रमको बारेमा मतिव्य ददनभुएको तथयो भने तनवािचन आयकु्त इला शमािले स्वागि मतिव्य 
राख्नभुएको तथयो । सो अवसरमा आयोगमा २० वषि लामो सेवा अवति गनुि भएका टेतलफोन 
अपरेटर श्री लक्ष्मी अयािल (अतिकारी) र ह.स.चा. श्री अतनल थापामगरलाई प्रशंसापत्र र परुस्कार 
सर्हि सम्मान गररएको तथयो । त्यस्िै  आयोगका उपसन्चव श्री देशबति ुअतिकारीलाई आयोग 
र अतिगिि लामो समय सेवा गरेको िथा २०७४ सालमा सम्पन्न गररएका िीन िहको तनवािचन 
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व्यवस्थापनमा अग्रणी भतूमका तनवािह गनुिभएकोमा ३ िलब बरृ्द्धसर्हि प्रशंसापत्रका साथ सम्मान 
गररएको तथयो ।  

१३.३ भेटघाट 

१३.३.१ सम्माननीय रािपति र्वद्यादेवी भण्डारीसँग आयोगका पदातिकारीहरूको भेट 

सम्माननीय रािपति र्वद्यादेवी भण्डारीसमि २०७४ भदौ २२ गिे तनवािचन आयोगका प्रमखु 
तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवको नेितृ्वमा तनवािचन आयकु्तहरू इला शमाि, नरेतद्र 
दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल िथा सिुीरकुमार शाहले रािपति भवन, शीिलतनवासमा भेट 
गनुिभएको तथयो । 

भेटका अवसरमा सम्माननीय रािपतिलाई प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. यादवले स्थानीय िहको 
पर्हलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय िह तनवािचन िथा असोज २ गिे प्रदेश नं. २ 
मा सञ्चालन हनु ेस्थानीय िहको िेस्रो चरणको तनवािचनको ियारीका बारेमा अवगि गराउनभुएको 
तथयो । नेपाल सरकारले २०७४ मन्ङ्खसर १० र २१ गिे प्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा 
सदस्यको  तनवािचन हनुे तमति िय गरेअनसुार आयोग ियारी कायिमा अगातड बढेको व्यहोरा उहाँले 
अवगि गराउनभुयो । तनवािचनलाई स्वच्छ र मयािददि बनाउनका लातग तनवािचन आयोगले 
आचारसंर्हिा पालनामा जोड ददएको व्यहोरा पतन सम्माननीय समि प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. 
यादवले राख्न ुभएको तथयो । 

त्यस अवसरमा सम्माननीय रािपतिले दईु चरणको स्थानीय िहको तनवािचन सफलिापूविक सम्पन्न 
भएकोमा आयोगलाई ितयवाद ज्ञापन गनुिहुँदै आगामी असोजमा हनुे प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय 
िहको तनवािचन िथा आगामी मंसीरमा हनु लागेको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्यको 
तनवािचनका साथसाथै रार्ियसभा सदस्य, रािपति र उपरािपतिको तनवािचन सम्पन्न गनि आयोग 
सिम हनुे र्वश्वास व्यक्त गनुिभयो । सम्माननीय रािपति भण्डारीले लामो समयपतछ स्थानीय 
िहमा जनप्रतितनतिहरू तनवािन्चि भएका र मन्ङ्खसरमा हनु ेप्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा सदस्यको 
तनवािचनबाट नेपालको संर्विानको भावना र जनिाको चाहनाले मूििरूप तलने र्वश्वास व्यक्त 
गनुिभयो। साथै सम्माननीय रािपतिले तनवािचनको माध्यमबाट लोकितत्र सदुृढ हनु ेर मलुकुमा 
राजनीतिक स्थार्यत्व कायम हनु ेआशा व्यक्त गनुिभयो । 

सम्माननीय रािपति र्वद्यादेवी भण्डारीसमि २०७४ असोज २८ गिे प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. 
अयोिीप्रसाद यादवको नेितृ्वमा तनवािचन आयकु्तहरू इला शमाि, नरेतद्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद 
पौड्याल, सिुीरकुमार शाह िथा सन्चव बेगेतद्रराज शमाि पौड्यालले रािपति भवन, शीिल तनवासमा 
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भेट गनुिभएको तथयो । मन्ङ्खसर मर्हनामा सम्पन्न हनु ेप्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचनको तसलतसलामा भएको सो भेटमा सम्माननीय रािपतिबाट राजनीतिक वािावरण आफ्नो 
र्हसाबले चलायमान हनु ेहुँदा त्यसप्रति नअलमतलई तनवािचन सम्पन्न गने कायिमा लाग्न आयोगलाई 
सझुाव ददनभुएको तथयो । प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको ियारीबारे जानकारी 
तलनहुुँदै संवैिातनक व्यवस्था अनसुार सो तनवािचन िोर्कएकै तमतिमा सम्पन्न गरी आयोगलाई 
संवैिातनक दार्यत्व तनवािह गनि शभुकामना ददनभुएको तथयो । सो अवसरमा प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त डा. यादवले तनवािचनको ियारीबारे जानकारी गराउन ुभएको तथयो । 

१३.३.२ सम्माननीय प्रिानमतत्री शरेबहादरु देउवासँग आयोगका पदातिकारीहरूको भेट   

ित्कालीन प्रिानमतत्री श्री शेरबहादरु देउवा िथा पूविप्रिानमतत्रीहरू श्री के.पी.शमाि ओली र श्री 
पषु्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग तनवािचन आयोगका पदातिकारीहरूले तमति २०७४।६।२ गिे 
तसंहदरबारमा भेटवािाि गनुिभएको तथयो । सो अवसरमा प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचनको मिपत्रको प्रारन्म्भक ढाँचाको सम्बतिमा छलफल भएको तथयो । सो 
भेटघाटमा राजनीतिक दलका नेिाहरू श्री रामचतद्र पौडेल, श्री शशाङ्क कोइराला, श्री सवुासचतद्र 
नेम्वाङ, श्री नारायणकाजी शे्रष्ठ, श्री रामबहादरु थापा, श्री पूणिबहादरु खड्का, श्री राजेतद्र पाण्डे, 
डा. तमनेतद्र ररजालका साथै प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा.अयोिीप्रसाद यादव, तनवािचन आयकु्तहरू 
श्री इला शमाि, श्री नरेतद्र दाहाल, श्री ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र श्री सिुीरकुमार शाह िथा आयोगका 
सन्चव श्री बेगेतद्रराज शमाि पौड्यालको उपन्स्थति रहेको तथयो।  

१३.३.३ प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिी प्रसाद यादवसँग यरुोर्पयन संसदका टोलीको भेट 

प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवसँग नेपाल भ्रमणमा रहेको यरुोर्पयन संसदका 
टोली प्रमखु श्री तनना तगलको नेितृ्वमा आएको टोलीले कान्तिपथन्स्थि आयोग पररसरमा २०७४ 
मन्ङ्खसर ८ गिे भेट गरेको तथयो । आयोगले सफलिापूविक सम्पन्न गराएको स्थानीय िह 
तनवािचन र तनकट भर्वष्यमा हनु लागेको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको 
ियारी सतदभिमा सो भेटघाट भएको तथयो । सो भेटमा प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. यादवले 
यरुोर्पयन यतुनयनले नेपालका र्वगिका तनवािचनहरूमा तनवािचन पयिवेिण गरेको स्मरण गनुिहुँदै 
त्यसका लातग यतुनयनलाई ितयवाद ज्ञापन गनुिभएको तथयो । डा. यादवले अतिरािर्िय 
पयिवेिकहरूबाट हनुे तनवािचन पयिवेिणबाट नेपालको तनवािचनको र्वश्वसतनयिा अझ बढ्ने कुरा 
व्यक्त गनुिभएको तथयो । यसका साथै उहाँले अतिरािर्िय तनवािचन पयिवेिकहरूबाट नेपालको 
कानून, तनवािचन आचारसंर्हिा र पयिवेिकले पालना गनुिपने आचारसंर्हिाको पूणि पालना हनुे 
र्वश्वास प्रकट गनुिभयो। प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. यादव समि यरुोर्पयन यतुनयनको टोलीले 
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तनवािचन पयिवेिण गदाि नेपालको कानून, तनवािचन आचारसंर्हिा र अतिरािर्िय पयिवेिकले पालना 
गनुिपने आचारसंर्हिाको पूणि पालना हनुे र्वश्वास व्यक्त गरेको तथयो । यरुोर्पयन यतुनयनको सो 
टोलीमा चेक ररपन्ब्लक, जमिनी, अर्िया, स्पेन, स्लोभार्कया र बेलायिका प्रतितनति सांसदहरू 
लगायि पयिवेिण संस्थाका प्रतितनतिहरूसमेिको उपन्स्थति रहेको तथयो । सो अवसरमा यरुोर्पयन 
यतुनयनका सांसदहरूले स्थानीय िहको तनवािचन सफलिापूविक सम्पन्न गरेकोमा तनवािचन 
आयोगलाई बिाई ज्ञापन गनुिका साथै उहाँहरूले प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको 
ियारी, मिदािा न्शिा, शान्तिसरुिा, मौसमको प्रतिकुलिा र मिपत्रलगायिका र्वषयमा र्वतभन्न 
न्जज्ञासा राख्नभुएको तथयो।  

१३.४ अतिर्क्रि या कायिक्रम 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको सतदभिमा २०७४ मन्ङ्खसर ३ गिे नागररक 
समाजका प्रतितनतिहरूसँग एक अतिर्क्रि या कायिक्रमको आयोजना गररएको तथयो । दईु चरणमा 
सम्पन्न हनु लागेको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनको ियारी 
सम्बतिमा आयोन्जि सो कायिक्रममा आयोगका पूवि प्रमखु/तनवािचन आयकु्त, पूवि मखु्य 
सन्चव/सन्चव, प्राध्यापकका साथै नागररक समाजका अगवुाहरूलाई आमतत्रण गररएको तथयो । 
सो कायिक्रममा पूवि प्रमखु तनवािचन आयकु्त श्री सूयिप्रसाद शे्रष्ठले तनवािचन आचारसंर्हिा, पूवि 
प्रमखु तनवािचन आयकु्त श्री केशवराज राजभण्डारीले तनवािचन सरुिा, पूवि प्रमखु तनवािचन आयकु्त 
श्री भोजराज पोखरेलले समग्र तनवािचन व्यवस्थापन, पूवि प्रमखु तनवािचन आयकु्त श्री नीलकण्ठ 
उप्रिेीले मिपत्र िथा मिपेर्टकाको सरुिाका र्वषयमा आफ्ना िारणा राख्नभुएको तथयो । यसैगरी 
लोकसेवा आयोगका पूवि अध्यि श्री िीथिमान शाक्यले तनवािचन प्रचार प्रसार िथा आचार संर्हिा, 
पूवि मखु्य सन्चव डा. र्वमल कोइरालाले राजनीतिक दल िथा आचार संर्हिा, प्राध्यापक श्री 
कृष्ण खनालले तनवािचन प्रर्वति, पूवि तनवािचन आयकु्त डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुरले तनवािचन 
आचारसंर्हिा र्वषयमा आफ्ना िारणा राख्दै सझुावसमेि ददनभुएको तथयो । कायिक्रममा नागररक 
समाजका अगवुाहरू प्रा.डा. नोवलर्कशोर राई, डा. चतद्रकाति ज्ञवाली, श्री दामोदर गौिम, श्री 
गणेशकुमार मण्डल, श्री कमलेश अग्रवाल, डा. उद्धव प्याकुरेल र डा. इतद्र अतिकारीले 
आचारसंर्हिा िथा मिदािा न्शिा सम्बतिमा आफ्ना र्वचार राख्नभुएको तथयो । सो अतिर्क्रि या 
कायिक्रममा पूवि सन्चव श्री भरिबहादरु थापा, वररष्ठ अतिवक्ता श्री ददनेश तत्रपाठी, श्री र्वजयराज 
गौिम र श्री ज्ञानेतद्रप्रसाद अतिकारीलगायिको सहभातगिा रहेको तथयो । 

१३.५ तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगको प्रतिवेदन िथा कागजाि प्रातप्त 

नेपालको संर्विानको िारा २८६ को उपिारा (१) बमोन्जम गठन भएको तनवािचन िेत्र तनिािरण 
आयोगले प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचन गने प्रयोजनका लातग तनवािचन 
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िेत्र तनिािरण गरी २०७४ साल भदौ १४ गिे नपेाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बझुाएको र 
नेपाल सरकारबाट सो प्रतिवेदन प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को कायािलयको तमति 
२०७४/५/१४ को पत्रसाथ तनवािचन आयोगमा प्राप्त भएको तथयो ।  
यसैगरी तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बझुाएपतछ आयोगको 
समयावति समाप्त हनुे र तनवािचन िेत्र तनिािरण ऐन, २०७३ को दफा १४ अनसुार आयोगको 
कायािवति समाप्त भएपतछ आयोगको अतभलेख िथा अतय कागजाि आयोगका सदस्य सन्चवले 
तनवािचन आयोगमा बझुाउन ु पने कानूनी व्यवस्था रहे बमोन्जम तमति २०७४/५/१५ गिे 
तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगका सदस्य सन्चव श्री बेगेतद्रराज शमाि पौड्याल सर्हिको 
सन्चवालयको टोलीले आयोगका प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादवलाई उक्त 
अतभलेख िथा अतय कागजािहरू हस्िातिरण गनुिभएको तथयो । सो अवसरमा तनवािचन 
आयकु्तहरू इला शमाि, नरेतद्र दाहाल, ईश्वरी प्रसाद पौड्याल र सिुीरकुमार शाहका साथै 
आयोगका ित्कालीन सन्चव महेश्वर तयौपानेको उपन्स्थति तथयो । 
 

१३.६ सन्चव सरूवा र पदबहाली 

नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको तमति २०७४ साल असार ९ गिेको तनणियबाट आयोगका सन्चव 
श्री गोपीनाथ मैनालीको प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषदको कायािलयमा काज सरूवा हनु ुभएको र 
उहाँको स्थानमा सामातय प्रशासन मतत्रालयका सहसन्चव श्री महेश्वर तयौपानेलाई तनतमि सन्चवको 
न्जम्मेवारी ददइएको तथयो । उहाँले तमति २०७४ साल असार २२ गिे देन्ख का.म.ु सन्चव र 
तमति २०७४ श्रावण १२ गिेको तनणिय बमोन्जम सन्चवको कायिभार सम्हाल्दै आउनभुएकोमा 
नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको २०७४ भाद्र १४ गिेको तनणिय अनसुार उहाँको संस्कृति पयिटन 
िथा नागररक उड्डयन मतत्रालय सरूवा भएको तथयो ।यसै गरी नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको 
२०७४ भाद्र १४ गिेको तनणिय अनसुार सरूवा भई आउनभुएका सन्चव श्री शंकर प्रसाद 
अतिकारीले २०७४ भाद्र १५ गिे देन्ख १७ गिे सम्म सन्चवको कायिभार सम्हाल्न ुभएको तथयो 
। नेपाल सरकार मन्तत्रपररषदको २०७४ भाद्र १७ गिेको तनणिय बमोन्जम सन्चव श्री शंकर 
प्रसाद अतिकारीको सरूवा प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषदको कायािलयमा भएको र नेपाल सरकार 
मन्तत्रपररषदको सोही तमतिको तनणिय बमोन्जम २०७४ भाद्र १९ गिेदेन्ख तनवािचन आयोगको 
सन्चव पदमा श्री बेगेतद्रराज शमाि पौड्याल सरूवा भई आउनभुएको तथयो । 

१३.७ मूलभिू समस्याहरू 

सर्विानि : स्थानीय िह, प्रदेश सभा, रार्िय सभा, प्रतितनति सभा, रािपति िथा उपरािपतिको 
तनवािचन क्रमश  हनुपुनेमा प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्यको तनवािचन एकै पटक गनुिपरेको, 
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राजनीतिक दलहरूबीच तसजिना भएका र्वतभन्न र्कतसमका तबवादहरूका कारणले आयोगले तनवािचन 
सम्बतिी कानूनहरू तनवािचन तमति घोषणा पूवि नै प्राप्त गनि नसकेको, मिदािाको नाम मिदािा 
नामावलीमा दिाि भएको भएिा पतन मिदानको ददन केही मिदािाको नाम फेला पनि नसकेको, 
दोहोरो पनि गएको आदद समस्याले गदाि केही स्थानमा र्ववाद उत्पन्न भएको, स्थानीय िहको 
संख्या र सीमाना पटक पटक हेरफेर भइरहँदा आयोगलाई मिदान केतद्रको पनुरावलोकन गने 
कायि पटक पटक गनुि पदाि कदठनाई उत्पन्न हनुकुा साथै पूवाििार नभएका, खलुा स्थान, साँघरुा 
भवनहरू, अपायक स्थानमा समेि मिदान केतद्र कायम हनु गएका िथा एउटै मिदान स्थलमा 
िेरै मिदान केतद्र हनुगई मिदािालाई मिदान गनि असहज पररन्स्थतिको शृ्रजना भएको, 
राजनीतिक दलले समानपुातिक तनवािचन प्रणालीको बतद सून्च समयमै उपलब्ि नगराउँदा 
मध्यरािमा समेि उम्मेदवारको मनोनयन दिािको कायि सञ्चालन गनुिपरेको, समानपुातिक तनवािचन 
प्रणालीबाट प्रतितनतित्व गने समूह िथा तनवािचन प्रर्क्रयाका सम्बतिमा केही राजनीतिक दल पूणि 
जानकार नहुँदा उम्मेदवारको अन्तिम बतद सून्च ियार गनि राजतनतिक दललाई समेि समस्या 
भएको, तनवािचनको प्रयोजनका लातग दिाि भएका दलको संख्या अनसुार आयोगले पूवािनमुान गरी 
स्थानीय िहको तनवािचनको मिपत्र तडजाईन गनुि परेकोले मिपत्रको आकार ठूलो हनु गएको, 
तनवािचन न्चतह र्विरण र मिदानको ददनको बीचको अवति तयून भएकाले प्रचार प्रसारको समय 
कम भई चनुाव न्चतह प्राप्त भएपतछ मात्र साना राजनीतिक दल र स्वितत्र उम्मेद् वारले आफ्नो 
तनवािचन न्चतह बारे जानकारी भएको हुँदा प्रचार प्रसारको समय कम भएको गनुासो, छोटो 
समयको कारणबाट मिदािा न्शिामा प्रभावकारी बनाउन नसर्कएको साथै राजनीतिक दल िथा 
उम्मेदवारले पतन आफ्ना मिदािाहरूसँग कसरी सही रूपमा मिपत्रमा मि संकेि गने भनरे 
तसकाउने बारे पयािप्त ध्यान नपगेुको हुँदा उल्लेख्य रूपमा बदर मि तयूनीकरण हनु नसकेको, 
तनवािचन सम्बतिी तनदेन्शका र नीति ियार गनुिपूवि तनवािचन अतिकृिको प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन 
भएकाले बझुाइमा एकरूपिा, तनदेन्शका र नीति नभएको िथा सूचनाको पयािप्त जानकारी  हनु 
नसकेको, सरकारबाट स्थानीय िहको तनवािचनको तमतिमा हेरफेर भइरहेकोले तनवािचन अतिकृिको 
तनयनु्क्त, कायिलय स्थापना िथा तनवािचन कायिक्रमहरू प्रभार्वि भई तनवािचन खचिमा समेि उल्लेख्य 
बरृ्द्ध भएको, स्थानीय िह तनवािचनमा एउटै मिपत्रको पानामा ६ वटा मिपत्र रहन,ु स्ट्याम्प 
प्याडको मसी र मिपत्रको न्चतहको मसी एउटै रगंका भएकाले मिगणना झतझर्टलो बनी 
मिगणनामा बढी समय लागेको, तनवािचन र्ववाद तनरूपण कायिर्वति व्यवन्स्थि नहुँदा उजरुी गने 
प्रर्क्रया िथा तनकायको जानकारी नभएको एवं तनवािचनका क्रममा उत्पन्न भएका र्ववादको उजरुी 
नगने वा गरेपतन कम गने समस्या देन्खएको, तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा तनयतमि र्वद्यिु 
आपूतिि नहुँदा िथा इतटरनेट र केतद्रीय सभिरमा समस्या आएकोले उम्मेदवार मनोनयन दिाि गनि 
तनवािचन पररणाम अद्यावतिक गनि समस्या उत्पन्न भएको, कतिपय न्जल्लामा कायिरि कमिचारीको 
अद्यावतिक सून्च ियार नभएको कारणबाट कमिचारी खटनपटनमा समस्या, तनवािचन खचि तनवािचन 
अतिकृिको कायािलयमा स्थानीय स्िरमा हनुे िर महालेखा परीिकको लेखा परीिण केतद्रमा 
हनुे पररपाटीले गदाि लेखा परीिणको कायिमा समेि समस्या देन्खने गरेको छ।
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अनसूुची –१ 

प्रमखु तनवािचन आयकु्त िथा तनवािचन आयकु्तको कायि र्वभाजन 
 
आयोगको तमति २०७३/११/५ को तनणियानसुारको कायि र्वभाजन 
१) प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा. अयोिीप्रसाद यादव  
क) प्रशासन िथा जनशन्क्त 
ख) वैदेन्शक सम्बति 
ग) जनसम्पकि , समतवय र अनगुमन 
घ) तनवािचन व्यवस्थापन 
 
२) तनवािचन आयकु्त इला शमाि 
क) मिदािा नामावली 
ख) मिदािा पररचयपत्र 
ग) मिदािा/तनवािचन न्शिा 
घ) िातलम/प्रन्शिण 
 
३) तनवािचन आयकु्त नरेतद्र दाहाल  
क) मिपत्र व्यवस्थापन 
ख) प्रसे/सञ् चार व्यवस्थापन  
ग) तनवािचन कायिक्रम 
घ) योजना, अध्ययन, अनसुतिान र समावेशीकरण 
ङ) तनवािचन पयिवेिण 
 
४. तनवािचन आयकु्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल  
क) तनवािचन कानून 
ख) तनयमावली, तनदेन्शका, कायिर्विी 
ग) राजनीतिक दल व्यवस्थापन 
घ) प्रर्वति 
 
५. तनवािचन आयकु्त सिुीरकुमार शाह  
क) तनवािचन आचारसंर्हिा 
ख) तनवािचन र्ववाद तनरूपण  
ग) सरुिा व्यवस्थापन 
घ) आतथिक व्यवस्थापन 
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अनसूुची –२ 

प्रतिवेदन वषिमा आयोगबाट भएका केही महत्वपूणि तनणियहरू 
 

 

क्र.सं. तनणिय तमति र्वषय 
1.  2074/4/3 स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ (प्रथम चरण) को तनवािचन समीिा िथा 

मूल्याङ्कन गने कायि स्थतगि गने सम्बतिमा 
2.  2074/4/3 िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू र स्थानीय िहमा मिदािा नामावली 

दिाि/ सङ्कलन कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बतिमा 
3.  2074/4/4 मखु्य/तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्तको लातग नामावली माग गने 

सम्बतिमा 
4.  2074/4/4 स्थानीय िहको तनवािचन कायिक्रम सम्बतिमा 
5.  2074/4/8 स्थानीय िह तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ र “न्जल्ला 

समतवय सतमति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४” स्वीकृि 
गने सम्बतिमा 

6.  2074/4/8 अनसूुची हेरफेर सम्बतिमा 
7.  2074/4/8 िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरू र स्थानीय िहमा मिदािा दिाि/ 

सङ्कलन कायिक्रम, २०७४ को र्वस्ििृ कायिक्रम िथा अनमुातनि बजेट 
सम्बतिमा 

8.  2074/4/8 तलन्खि जवाफ पठाउने सम्बतिमा 
9.  2074/4/10 “स्थानीय िह तनवािचन (आतथिक) (दोश्रो संशोिन) तनदेन्शका २०७४” र 

“न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (दोश्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
स्वीकृि गने सम्बतिमा 

10.  2074/4/10 दोश्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा अनगुमन टोली प्रमखुहरू िथा 
सकु्ष्म अनगुमनकिािहरूको समीिा कायिक्रम गने सम्बतिमा 

11.  2074/4/11 FEMBoSA को आठौं बैठकमा सहभातगिा सम्बतिमा 
12.  2074/4/11 न्जल्ला समतवय सतमतिको उम्मेदवार मनोनयनको औपचाररकपत्र प्रदान 

गने पदातिकारीको आतिकारीक दस्िखि नमूना पठाउन ेसम्बतिमा 
13.  2074/4/12 न्जल्ला समतवय सतमतिको उम्मेदवार मनोनयनको औपचाररकपत्र प्रदान 

गने पदातिकारीको संशोतिि आतिकाररक दस्िखि नमूना पठाउन े
सम्बतिमा 

14.  2074/4/12 प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग नेपालको 
संर्विानको िारा २७१ बमोन्जम राजनीतिक दल दिाि गने सम्बतिमा 

15.  2074/4/12 वडा सदस्य संशोिन सम्बतिमा 
16.  2074/4/16 िेत्रीय तनवािचन कायािलयबाट रार्िय सभागहृ र न्जल्ला समतवय सतमतिको 

पररसरमा मिदािा नामावली दिाि स्थल थप राख्दा आवश्यक थप बजेट 
तनकासा ददने सम्बतिमा 
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क्र.सं. तनणिय तमति र्वषय 
17.  2074/4/16 पनु: मिदान गराउने सम्बतिी तनदेशन 
18.  2074/4/16 प्रयोग भएका मिपत्र नष्ट गने सम्बतिमा 
19.  2074/4/15 देशातिर साप्तार्हकको प्रिान सम्पादकबाट िथ्य बझु्ने सम्बतिमा 
20.  2074/4/17 मखु्य तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त सम्बतिमा 
21.  2074/4/17 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुगने सम्बतिमा 
22.  2074/4/17 तनवािचन अनगुमन सम्बतिमा 
23.  2074/4/17 स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ (िेश्रो चरण) का लातग प्राप्त रकमको बजेट 

बाँडफाँड िथा कायिक्रम स्वीकृति सम्बतिमा 
24.  2074/4/17 भरिपरु महानगरपातलका वडा नं. १९ को पनु: तनवािचनमा अनगुमन टोली 

प्रमखु खटाउने सम्बतिमा 
25.  2074/4/17 प्रदेश सभा, प्रतितनति सभा सदस्यको आगामी तनवािचनमा राजनीतिक दल 

सम्बतिी ऐन, २०७३ को दफा ४९ बमोन्जम राजनीतिक दलले एकल 
चनुाव न्चह्न तलई सहभागी हनु तनवेदन ददन सक्न ेसम्बतिमा 

26.  2074/4/23 मिेशी जनअतिकार फोरम नपेाल (लोकिान्तत्रक), रार्िय जनमनु्क्त पाटी 
(लोकिान्तत्रक) नेपाल, दतलि जनजािी पाटी नेपाल, थरूहट िराई पाटी 
नेपाल, रार्िय जनिा पाटी, शान्ति पाटी नेपाल र नेपाल र्पपलु्स पाटी दल 
एकीकरण समायोजन सम्बतिमा 

27.  2074/4/23 तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगलाई सझुाव पठाउन ेबारे 
28.  2074/4/26 तबद्यिुीय मिदान उपकरण सम्बतिमा 
29.  2074/4/27 मिदािा नामावली दिाि/ सङ्कलन कायिक्रम स्थतगि गरी रूज ुकायि सञ्चालन 

गने सम्बतिमा 
30.  2074/4/27 आयोगका पदािन्ीकारीहरूको तनवािचन अनगुमन सम्बतिमा 
31.  2074/4/27 स्थानीय िह तनवािचन, िेश्रो चरण २०७४ असोज २ को लातग तनवािचन 

आचार संर्हिा अतिगिि सहमति प्रदान गने सम्बतिी मापदण्ड सम्बतिमा 
32.  2074/4/26 स्थानीय िह तनवािचन प्रदेश नं. २ का लातग मिदािा न्शिा कायिक्रम 
33.  2074/4/29 सपथ ग्रहण सम्बतिमा 
34.  2074/4/29 मिदान केतद्र पनुरावलोकन सम्बतिमा 
35.  2074/4/29 सनाखिको म्याद थप सम्बतिमा  
36.  2074/4/29 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुगने सम्बतिमा 
37.  2074/4/31 मखु्य तनवािचन अतिकृि र तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त सम्बतिमा 
38.  2074/4/31 मिदािा नामावली दिाि/ सङ्कलन कायिक्रम िीन ददन थप सञ्चालन गने 

सम्बतिमा 
39.  2074/4/31 तनवािचन व्यवस्थापन सम्बतिमा 
40.  2074/4/32 आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारीको बीमा सम्बतिमा 
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41.  2074/4/32 रार्िय सभा सदस्यको तनवािचन सम्बतिमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 

२०७४ को मसौदालाई गहृ मतत्रालय पठाउन ेसम्बतिमा 
42.  2074/5/1 गैर सरकारी संस्था माफि ि मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन सम्बतिमा 
43.  2074/5/1 प्रदेश नं. दईुको स्थानीय िहको तनवािचनको सतदभिमा नेपाल सरकारलाई 

तनदेशन ददन े 

44.  2074/5/1 शान्ति सरुिा सम्बतिमा 
45.  2074/5/1 राहि तबिरणमा तनवािचन आचार संर्हिा पालनाको लातग तनदेशन ददन े
46.  2074/5/2 िातलम, गोर्ष्ठ, सेतमनार िथा कायिशाला सञ्चालन खचिको मापदण्ड, २०७४ 

स्वीकृि गने 
47.  2074/5/2 न्जल्ला जनशन्क्त व्यवस्थापन समतवय सतमति बैठक भिा सम्बतिमा 

48.  2074/5/2 न्जल्ला तनवािचन कायािलयको सरुिाथि खर्टन ेसरुिाकमीको खाजा खचि 
सम्बतिमा 

49.  2074/5/2 न्जल्ला प्रशासन कायािलयलाई रकम उपलब्ि गराउन ेसम्बतिमा 
50.  2074/5/2 र्ववेकशील नेपाली दल र साझा पाटी एकीकरण सम्बतिमा 
51.  2074/5/4 सनाखिको लातग उपन्स्थि नभएको सम्बतिमा 
52.  2074/5/5 तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त संशोिन सम्बतिमा 
53.  2074/5/5 मिदान कमिचारी खटाउने सम्बतिमा मखु्य तनवािचन अतिकृिको 

कायािलयलाई तनदेशन ददन े
54.  2074/5/6 नेपाल सरकारलाई ितयवाद ज्ञापन गने सम्बतिमा 
55.  2074/5/6 IFES सँगको Memorandum of Understanding (MoU) अवति थप सम्बतिमा 
56.  2074/5/6 मिदािा न्शिा सम्बतिी सडक नाटक सञ्चालन सम्बतिमा 
57.  2074/5/6 सञ्चार व्यवस्थापन एकाई गठन सम्बतिमा 
58.  2074/5/7 दल दिाि गने सम्बतिमा 
59.  2074/5/7 छानबीन सतमति गठन गने सम्बतिमा 
60.  2074/5/7 मिदािाको अठार बषि पगेुको तमति (Cut off Date) िोकी मिदािा नामावली 

अद्यावतिक कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बतिमा 
61.  2074/5/8 राजनीतिक दलहरूको र्ववरण अद्यावतिक गने सम्बतिमा 
62.  2074/5/8 रूकुम, नवलपरासी र न्चिवन न्जल्लाको न्जल्ला समतवय सतमतिको 

तनवािचन गने सम्बतिमा 
63.  2074/5/8 परामशिदािा सेवा सम्बतिमा 
64.  2074/5/8 मनोनयनको औपचाररकपत्र प्रदान गने पदातिकारीको आतिकाररक 

दस्िखि नमूना उपलब्ि गराउने सम्बतिमा 
65.  2074/5/9 तनवािचन समग्री व्यवस्थापन सतमति गठन गने सम्बतिमा 
66.  2074/5/10 राजनीिन्ीक दल सम्बतिी तनयमावली, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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67.  2074/5/10 प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्यको तनवािचनमा राजनीतिक दल िथा 

उम्मेद् वारले गनि पाउने खचिको हद िोक्ने बारेमा अध्ययन गनि सतमति 
गठन सम्बतिमा 

68.  2074/5/11 प्रदेश सभा र प्रतितनति सभाको तनवािचनको लातग पयिवेिण नीति, तनदेन्शका 
मस्यौदा सतमति गठन सम्बतिमा 

69.  2074/5/12 प्रदेश नं. २ को तनवािचनका लातग मिदािा पररचयपत्र छपाई गने 
सम्बतिमा 

70.  2074/5/13 तनवािचन आचार संर्हिा कायाितवयन सम्बतिी सूचना प्रकाशन गने 
71.  2074/5/15 स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याडको मसी प्रयोग सम्बतिमा 
72.  2074/5/15 मिदान पश्चाि ्मिपेर्टका सङ्कलन गरी ढुवानीको व्यवस्था तमलाउन े

सम्बतिमा 
73.  2074/5/15 अनगुमन टोली प्रमखु पररचालन गने सम्बतिमा 
74.  2074/5/15 नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गने सम्बतिमा 
75.  2074/5/15 नेपाल सरकारलाई ितयवाद ज्ञापन गने सम्बतिमा 
76.  2074/5/15 प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्य लगायिका लातग तनवािचन आचार 

संर्हिा अतिगिि सहमति प्रदान गने सम्बतिी मापदण्ड, २०७४ स्वीकृि 
गने सम्बतिमा 

77.  2074/5/18 प्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनका लातग बजेट माग गने 
सम्बतिमा 

78.  2074/5/18 िेश्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचन हनुे न्जल्लामा साविजतनक तबदा ददन े
सम्बतिमा 

79.  2074/5/18 अन्तिम मिदािा नामावली ियारी िथा छपाई व्यवस्थापन सतमति र 
उपसतमति गठन गने 

80.  2074/5/18 कल सेतटर सञ्चालन िथा सोसल तमतडया अद्यावतिक व्यवस्थापन सतमति र 
उपसतमति गठन गने 

81.  2074/5/18 सफ्टवेयर र्वकास, पररमाजिन र सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सतमति र 
उपसतमति गठन गने  

82.  2074/5/19 आचार संर्हिा अनगुमन िथा कायाितवयनका लातग सतमति िथा उपसतमति 
गठन गने सम्बतिमा 

83.  2074/5/21 रािपति र उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी व्यवस्था गनि बनेको ऐन, 
२०७४ को मसौदालाई गहृ मतत्रालय पठाउन ेसम्बतिमा 

84.  2074/5/21 िेश्रो चरणको स्थानीय िह तनवािचनमा मिदानको ददन कुटनीतिक 
तनयोगबाट हनुे मिदान कायिको अवलोकन सम्बतिमा 

85.  2074/5/20 प्रदेश नं. २ मा हनुे स्थानीय िह तनवािचनका लातग सकु्ष्म 
अनगुमनकिािहरूलाई पररचालन गने सम्बतिमा 
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86.  2074/5/21 संन्घय समाजवादी फोरम नेपाल र सङ्ख घीय तलम्बवुान पाटी नेपाल दल 

एकीकरण सम्बतिमा 
87.  2074/5/17 मेतडया अनगुमनकिािको तनयनु्क्त गने सम्बतिमा 
88.  2074/5/22 तनवािचन न्चह्नको समूह तनिािरण सम्बतिमा 
89.  2074/5/22 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग दल 

दिाि र तनवािचन न्चह्न प्रदान गने सम्बतिमा 
90.  2074/5/21 प्रदेश सभा र प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनमा अतिरािर्िय पयिवेिण 

संस्थाहरूलाई आवेदन आव्हान गनिको लातग सूचना प्रकाशन गरी आवेदन 
आव्हान गने   

91.  2074/5/22 मिपत्र व्यवस्थापन िथा आतिकाररकिा तनिािरण र तनवािचन कायिक्रम 
िजुिमा सतमति र उपसतमति गठन बारे 

92.  2074/5/22 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिी संन्िप्त 
कायििातलका, २०७४ स्वीकृि गने 

93.  2074/5/22 तनवािचन कायिक्रम सम्बतिमा 
94.  2074/5/22 मिदानको समय तनिािरण सम्बतिमा 
95.  2074/5/22 मिपत्र छपाई गने कागजको आकार तनिािरण गने सम्बतिमा 
96.  2074/5/23 समानपुातिक तनवािचन व्यवस्थापन सतमति गठन गने सम्बतिमा 
97.  2074/5/23 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्तको लातग नामावली माग गने सम्बतिमा 
98.  2074/5/23 समानपुातिक तनवािचनमा भाग तलन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई तनवेदन 

पेश गनि आउने सम्बतिी सूचना प्रकाशन गने सम्बतिमा 
99.  2074/5/24 मखु्य तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त गने सम्बतिमा 

100.  2074/5/24 “अल्पसङ्खख्यक” र “र्पछतडएको” िेत्र िोक्ने सम्बतिमा 
101.  2074/5/25 प्रदेश नं. २ को स्थानीय िह तनवािचनका लातग मिदािा पररचयपत्र 

छपाईको दररेट कायम गने सम्बतिमा 
102.  2074/5/25 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचनको लातग तनवािचन अतिकृि 

िथा सहायक तनवािचन अतिकृिको तनयनु्क्त सम्बतिमा 
103.  2074/5/26 तनवािचन अवलोकनका लातग तबदेशी पयिवेिक आमतत्रण गने सम्बतिमा 
104.  2074/5/26 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन कायिक्रम संशोिन 

सम्बतिमा 
105.  2074/5/26 तनयम, तनदेन्शका, कायिर्वति िथा आदेश िजुिमा सम्बतिमा 
106.  2074/5/27 तनवािचन िेत्र तनिािरण आयोगको प्रतिवेदनको तलन्खि खण्डमा वडाहरू 

तमलाई मिदािा नामावली अद्यावतिक गने सम्बतिमा 
107.  2074/5/27 प्रतितनति सभा एवं प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका सतदभिमा मिदािा न्शिा 

कायिक्रम अतिगिि सतमति गठन सम्बतिमा 
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108.  2074/5/27 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा तनवािचनको लातग तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका 

मस्यौदा सतमति गठन गने सम्बतिमा 
109.  2074/5/27 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सरुिा  

(व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ तनदेन्शका िजुिमा गनि सतमति गठन गने 
110.  2074/5/27 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन जनशन्क्त  

(व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ िजुिमा गनि सतमति गठन गने 
111.  2074/5/27 तनवािचन व्यवस्थापन सतमति गठन सम्बतिमा 
112.  2074/5/28 तनवािचन कायििातलका र तनवािचन कायिक्रम संशोिन सम्बतिमा 
113.  2074/5/27 प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग मिपत्र छपाई गने 

कागज खररद गने सम्बतिमा 
114.  2074/5/29 मिपत्र छपाइमा प्रयोग हनुे मसीको रङ सम्बतिमा 
115.  2074/5/27 प्रदेश सभा िथा प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिी र्वतभन्न िातलमका 

लातग स्रोि पनु्स्िका तनमािण सतमति गठन सम्बतिमा 
116.  2074/5/28 तनवािचन िातलम सतमति िथा िातलम एकाई गठन सम्बतिमा 
117.  2074/5/28 मिदािा न्शिा र िातलम नीति िथा तनदेन्शका तनमािण सतमति गठन 

सम्बतिमा 
118.  2074/5/30 मिदािा पररचयपत्र उपलब्ि हनु नसकेका मिदािाहरूको मिातिकार 

सतुनन्श्चि गराउन ेसम्बतिमा 
119.  2074/5/30 तनवािचन पयिवेिण नीति, तनदेन्शका िथा आचार संर्हिा, २०७४, 

International Observers Accreditation Procedures  र Special Guests Accreditation 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
120.  2074/5/29 सूचना िथा सञ्चार सतमति र सूचना िथा सञ्चार व्यवस्थापन एकाई गठन 

सम्बतिमा 
121.  2074/5/28 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग दल 

दिाि र तनवािचन न्चह्न प्रदान गने सम्बतिमा 
122.  2074/6/1 उम्मेद् वारको मतृ्यकुा कारण तनवािचन कायिक्रम संशोिन सम्बतिमा 
123.  2074/6/1 मिदािा पररचयपत्र छपाईको रकम भकु्तानी गने सम्बतिमा 
124.  2074/6/1 तनवािचन पयिवेिण सतमति र तनवािचन पयिवेिण व्यवस्थापन एकाई गठन 

सम्बतिमा 
125.  2074/6/1 र्वद्यिुीय मिदान उपकरण सम्बतिमा 
126.  2074/6/2 केतद्रीय तनवािचन अनगुमन सतमति िथा एकाई गठन सम्बतिमा 
127.  2074/6/3 अतिरार्िय पयिवेिण संस्था "The Carter Center" लाई सम्बतिन 

(Accreditation) प्रदान गने सम्बतिमा  

128.  2074/6/3 अस्थायी मिदािा नामावली ियारी सतमतिहरू गठन गने सम्बतिमा 
129.  2074/6/3 तनदेन्शका िजुिमा सतमति गठन सम्बतिमा 
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130.  2074/6/3 मिदािा नामावली िथा पररचयपत्र व्यवस्थापन सम्बतिी सतमति र 

उपसतमतिहरू गठन गने सम्बतिमा 
131.  2074/6/4 २०७४ साल असोज २ गिे सम्पन्न प्रदेश नं. २ अतिगििका स्थानीय 

िहको तनवािचनको मिगणना कायिमा सहजीकरण गने टोली खटाउन े
सम्बतिमा 

132.  2074/6/4 सञ्चार व्यवस्थापन एकाईको म्याद थप गने सम्बतिमा 
133.  2074/6/4 अनगुमन टोली पररचालन गने म्याद थप गने सम्बतिमा 
134.  2074/6/3 “प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४” स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
135.  2074/6/5 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त सम्बतिमा 
136.  2074/6/5 उम्मेद् वार मनोनयनको औपचाररक पत्र प्रदान गने पदातिकारीको 

आतिकाररक दस्िखि नमूना उपलब्ि गराउन ेसम्बतिमा 
137.  2074/6/5 उम्मेद् वार मनोनयनको औपचाररक पत्र प्रदान गने पदातिकारीको 

आतिकाररक दस्िखि नमूना उपलब्ि गराउन ेसम्बतिमा 
138.  2074/6/6 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को मिपत्रको स्पेतसर्फकेशन र मापदण्ड 

सम्बतिमा 
139.  2074/6/6 तनवािचन पयिवेिण स्रोि सामग्री तनमािण सतमति गठन गने सम्बतिमा 
140.  2074/6/6 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनमा भाग तलने राजनीतिक दल र न्चह्नको क्रम 

तनिािरण सम्बतिमा 
141.  2074/6/3 तनवािचन सामग्री खररद सम्बतिमा 
142.  2074/6/2 आतथिक तनदेन्शका िजुिमा गनि सतमति गठन गने 
143.  2074/6/5 तनवािचन सामग्री प्रातप्त, भण्डारण र खचि व्यवस्थापन सतमति गठन गने 

सम्बतिमा 
144.  2074/6/5 हेतलकोप्टर िथा ट्रक भाडामा तलन र कुररयर सेवा तलनका लातग 

फमि/कम्पनी सून्चकृि गने सम्बतिमा 
145.  2074/6/7 ट्रस सेड तनमािण सम्बतिमा 
146.  2074/6/8 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा भाग तलन ेराजनीतिक दल र न्चह्नको क्रम 

तनिािरण सम्बतिमा 
147.  2074/6/8 मिपत्र छपाईको व्यवस्थापन सम्बतिमा 
148.  2074/6/5 प्रतितनति सभा सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग छपाई कायि 

सम्बतिमा 
149.  2074/6/5 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग मिदािा न्शिा 

सम्बतिी सामगीहरू उत्पादन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदशिन गनिका लातग 
संस्थाहरू सून्चकृि गने सम्बतिमा 
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150.  2074/6/8 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन िातलम कायिक्रम, 

२०७४ सम्बतिमा 
151.  2074/6/8 छानतबन सतमतिको प्रतिवेदनको तसफररस सम्बतिमा 
152.  2074/6/8 मिदािा न्शिा नीति, २०७४ र प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य 

तनवािचन मिदािा न्शिा तनदेन्शका, २०७४ सम्बतिमा 
153.  2074/6/11 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग 

तनवािचन न्चह्न संशोिन गने सम्बतिमा 
154.  2074/6/5 तनवािचन आयोगको िातलम नीति, २०७४ र प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश 

सभा सदस्य तनवािचन िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन तनदेन्शका, २०७४ 
सम्बतिमा 

155.  2074/6/12 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
156.  2074/6/12 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग 

तनवािचन न्चह्न संशोिन गने सम्बतिमा 
157.  2074/6/12 पर्हलो हनु ेतनवािचन हनुे तनवािचन प्रणाली िफि को स्पेतसर्फकेशन र मापदण्ड 

सम्बतिमा 
158.  2074/6/12 तनवािचन सामग्री खररद सम्बतिमा 
159.  2074/6/17 गाउँ कायिपातलका िथा नगर कायिपातलकाको मिपत्र व्यवस्थापन 

सम्बतिमा 
160.  2074/6/17 एकीकृि तनवािचन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको र्वकास सम्बतिमा 
161.  2074/6/17 अन्तिम मिदािा नामावली स्वीकृि गने बारेमा 
162.  2074/6/17 मिपत्रमा चनुाव न्चह्न राख् ने क्रम तनिािरण सम्बतिमा 
163.  2074/6/18 मखु्य तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्तको लातग नामावली माग गने 

सम्बतिमा 
164.  2074/6/18 नमूना मिपत्र सम्बतिमा 
165.  2074/6/18 मदु्दाको अनसुतिान िहर्ककाि अतिकारी िोक्न ेसहमति सम्बतिमा 
166.  2074/6/18 मखु्य तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त सम्बतिमा 
167.  2074/6/19 “प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४” स्वीकृि 

गने सम्बतिमा 
168.  2074/6/19 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा भाग तलने 

राजनीतिक दल र न्चह्नको संशोतिि क्रम तनिािरण सम्बतिमा 
169.  2074/6/19 स्पष्टीकरण सर्हि आयोगमा उपन्स्थि हनुे सम्बतिमा 
170.  2074/6/18 मिपत्र छपाई गने कागज आपूतिि सम्बतिमा 
171.  2074/6/19 तनवािचन सामग्री खररद गने सम्बतिमा 
172.  2074/6/19 नमूना मिपत्र छपाई सम्बतिमा 
173.  2074/6/19 र्प्रन्तटङ मेन्शन खररद गने सम्बतिमा 
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174.  2074/6/20 संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (JEOC) सञ्चालन गने सम्बतिमा 
175.  2074/6/19 र्वशेषज्ञको सेवा तलने सम्बतिमा 
176.  2074/6/19 राजनीतिक दल िथा उम्मेद् वारलाई मिदािा नामावली उपलब्ि गराउने 

सम्बतिमा 
177.  2074/6/20 अतभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बतिमा 
178.  2074/6/20 प्रदेश िथा तनवािचन िेत्रगि मिदािा नामावली संशोिन सम्बतिमा 
179.  2074/6/20 तनवािचन सामग्री (स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याडको मसी) खररद गने 

सम्बतिमा 
180.  2074/6/19 प्रतितनति सभा एवं प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग मिदािा न्शिा 

सम्बतिी कायिक्रम र अनमुातनि लागि सम्बतिमा 
181.  2074/6/20 प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
182.  2074/6/21 न्जल्ला तनवािचन कायािलय स्थापना गने सम्बतिमा 
183.  2074/6/21 प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
184.  2074/6/22 एर्ककृि तनवािचन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र्वकासको परामशि सेवा 

खररद गने सम्बतिमा 
185.  2074/6/22 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनका लातग आयोग 

पदातिकारी िथा कमिचारीलाई तनवािचन भिा उपलब्ि गराउन े
186.  2074/6/22 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन जनशन्क्त व्यवस्थापन 

तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 
187.  2074/6/22 पयिवेिणका लातग सूचना प्रकाशन गने सम्बतिमा 
188.  2074/6/22 मिपत्रको स्पेतसर्फकेशन र मापदण्ड संशोिन सम्बतिमा 
189.  2074/6/22 प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको लातग अतिरािर्िय 

पयिवेिण संस्थालाई सम्बतिन ददने सम्बतिमा 
190.  2074/6/23 उम्मेद् वारको मनोनयन पत्र र औपचाररक पत्रको ढाँचा स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
191.  2074/6/23 प्रदेश िथा तनवािचन िेत्रगि मिदािा नामावली संशोिन सम्बतिमा 
192.  2074/6/23 तनवािचन आचार संर्हिा (िेश्रो संशोिन) संशोिन, २०७४ स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
193.  2074/6/24 बोलपत्र स्वीकृि गने सम्बतिमा 
194.  2074/6/22 ट्रस सेड तनमािणको र्वशेष पररन्स्थतिको बोलपत्र स्वीकृि गने सम्बतिमा 
195.  2074/6/24 र्प्रन्तटङ्ग मेन्शन खररद गने सम्बतिमा 
196.  2074/6/26 आयोगको संन्िप्त सङ्ख गठन िथा व्यवस्थापन सवेिण  

(O and M Survey) स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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197.  2074/6/20 तनवािचन खचिको अतिकिम हद िोर्कएको सम्बतिमा 
198.  2074/6/24 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा रार्िय पयिवेिण 

संघ संस्थाहरूलाई अनमुिी प्रदान गने सम्बतिमा 
199.  2074/6/25 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्शका, 

२०७४ मा केही संशोिन गने सम्बतिमा 
200.  2074/6/25 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्यको तनवािचनको सतदभिमा नेपाल 

सरकारलाई ददन ेतनदेशनहरू 
201.  2074/6/25 मिदान केतद्र िोक्न ेसम्बतिमा 
202.  2074/6/27 Printing Machine ममिि गने सम्बतिमा 
203.  2074/6/25 पयिवेिक पररचयपत्रको ढाँचा, रङ्ग मोटाई िथा अतय र्ववरण स्वीकृि गने 
204.  2074/6/25 प्रतितनति सभा एवं प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग छपाई कायिका 

लातग छापाखाना सून्चकृि गने सम्बतिमा 
205.  2074/6/25 अतिरािर्िय पयिवेिणको सतदभिमा यरुोर्पयन यूतनयनसँग MoU गने 

सम्बतिमा 
206.  2074/6/26 टोनर खररद सम्बतिमा 
207.  2074/6/26 मिदािा न्शिा सामग्री ियार गनि फमि/संस्थाहरू सून्चकृि गने सम्बतिमा 
208.  2074/6/27 स्वितत्र उम्मेद् वारको लातग तनवािचन न्चह्नको समूह तनिािरण सम्बतिमा 
209.  2074/6/27 थप तनकासा उपलब्ि गराउन ेसम्बतिमा 
210.  2074/6/27 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 

२०७४ र प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) 
तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 

211.  2074/6/27 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४ स्वीकृि 
गने सम्बतिमा 

212.  2074/6/28 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन सरुिा  
(व्यवस्थीापन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 

213.  2074/6/28 िोर्कएको तमतिमा तनवािचन सम्पन्न गने सम्बतिमा 
214.  2074/6/29 नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गने सम्बतिमा 
215.  2074/6/29 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि 

गने सम्बतिमा 
216.  2074/7/2 न्जल्ला समतवय सतमतिको तनवािचन सम्बतिमा 
217.  2074/7/1 HP Laser Jet Pro MFP130 र्प्रतटरको Cartridge  (टोनर) खररद सम्बतिमा  

218.  2074/7/1 आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारीको बीमा गने सम्बतिमा 
219.  2074/7/1 तनवािचन सामग्री िथा मिपत्र ढुवानीका लातग हेतलकोप्टर िथा ट्रक भाडामा 

तलन र कुररयर सेवा तलनका लातग फमि/कम्पनी सूचीकृि गने सम्बतिमा 
220.  2074/7/3 मिपत्र सम्बतिमा 
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221.  2074/6/29 दलले पेश गरेको बतदसूची िथा सो संलग्न कागजहरू गोप्य राख् न े

सम्बतिमा 
222.  2074/6/28 तनवािचन आयोग (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४ स्वीकृि सम्बतिमा 
223.  2074/7/2 कागज जलाउने सम्बतिमा 
224.  2074/7/2 यरुोर्पयन यूतनयनसँगको MoU संशोिन गने सम्बतिमा 
225.  2074/7/2 अतिरािर्िय पयिवेिकको सतदभिमा यरुोर्पयन यूतनयनले MoU गने सम्बतिमा 
226.  2074/7/2 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा रार्िय पयिवेिण 

संघ संस्थाहरूलाई अनमुति प्रदान गने सम्बतिमा 
227.  2074/7/1 Toshiba Printing Machine ममिि गने सम्बतिमा 
228.  2074/7/1 तनवािचन सामग्रीको दरबतदी स्वीकृति िथा िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन 

कायािलयबाट खररद गने तनवािचन सामग्रीको लातग रकम तनकासा पठाउन े
सम्बतिमा 

229.  2074/7/2 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अवलोकनका लातग आमन्तत्रि 
पयिवेिकहरूको स्थानीय आतिथ्यिा सम्बतिमा 

230.  2074/7/5 मिपत्र छपाइस्थलको सरुिाथि खर्टने सरुिाकमीलाई खाजा खचि उपलब्ि 
गराउने सम्बतिमा 

231.  2074/7/5 आयोग पदातिकारीहरूको तनवािचन अनगुमन सम्बतिमा 
232.  2074/7/5 मिदािा पररचयपत्र छपाई गने सम्बतिमा 
233.  2074/7/1 मिदािा न्शिा सम्बतिी फ्लीप चाटि र पोष्टरहरूको नमूना स्वीकृि 

सम्बतिमा 
234.  2074/7/6 स्वितत्र उम्मेदवारको लातग तनिािररि तनवािचन न्चह्नको समूहबाट न्चह्न 

हटाइएको सम्बतिमा 
235.  2074/7/7 मिदािा न्शिा तनदेन्शका, २०७४ संशोिन सम्बतिमा 
236.  2074/7/7 तनवािचन अवलोकनका लातग र्वदेशी पयिवेिक आमतत्रण गने सम्बतिमा 
237.  2074/7/8 पर्हलो हनु ेतनवािचन हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को मिपत्रको ढाँचा थप गने 

सम्बतिमा 
238.  2074/7/8 मिपत्र छपाई सम्बतिमा 
239.  2074/7/8 मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय स्थापना सम्बतिमा 
240.  2074/7/8 बीमा संझौिा सम्बतिमा 
241.  2074/7/1 मिदािा न्शिा सम्बतिी सडक नाटक र र्ट.भी. कायिक्रम सम्बतिमा 
242.  2074/7/6 मिपत्र छपाइको लातग न्जल्ला कोड सम्बतिमा 
243.  2074/7/6 कागजािहरू िलु्याउन ेसम्बतिमा 
244.  2074/7/5 आचार संर्हिा कायाितवयन सम्बतिी नीतिगि तनणिय 
245.  2074/6/28 शीषिकगि बजेट र्ववरण िथा कायिक्रम स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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246.  2074/7/9 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको लातग अतिरािर्िय 

पयिवेिण संस्थालाई सम्बतिन ददने सम्बतिमा 
247.  2074/7/9 अतिरािर्िय पयिवेिकहरूको लातग भाषा अनवुाद पररचयपत्र जारी गने 

सम्बतिमा 
248.  2074/7/9 स्थानीय िह तनवािचन (चौथो संशोिन) तनयमावली २०७४ र न्जल्ला 

समतवय सतमति तनवािचन (िेश्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 
सम्बतिमा 

249.  2074/7/1 मिदािा न्शिा सम्बतिी समूह ३ र ५ मा फमि/संस्था सूचीकृि गने 
सम्बतिमा 

250.  2074/7/11 अन्तिम मिदािा नामावली संशोिन सम्बतिमा 
251.  2074/7/12 पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को मिपत्र स्पेसीर्फकेशन र 

मापदण्ड सम्बतिमा 
252.  2074/7/12 तनवािचन िेत्र पूवाििार र्वकास कायिक्रम र तनवािचन िते्र र्वकास कायिक्रम 

सम्बतिमा 
253.  2074/7/12 आगामी २०७४ साल मन्ङ्खसर मर्हनामा सम्पन्न हनु ेप्रतितनति सभा सदस्य 

र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा िेत्रीय प्रशासन कायािलय र न्जल्ला 
प्रशासन कायािलयलाई पररचालन गने सम्बतिमा 

254.  2074/7/12 िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा थप जनशन्क्त व्यवस्था गने सम्बतिमा 
255.  2074/7/13 तनवािचन सामग्री ढुवानी गनि दररेट स्वीकृि गने सम्बतिमा 
256.  2074/7/13 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा रार्िय पयिवेिण 

संघ संस्थाहरूलाई अनमुिी प्रदान गने सम्बतिमा 
257.  2074/7/14 तनवािचन सामग्री अनगुमन सतमति गठन गने सम्बतिमा 
258.  2074/7/11 केतद्रीय तनवािचन खचि अनगुमन सतमति गठन गने सम्बतिमा 
259.  2074/7/13 कुटनीतिक तनयोगको मिदानको ददनको भ्रमण सम्बतिी आचार संर्हिा, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
260.  2074/7/14 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ मा अस्थायी 

मिदािाको लातग समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  मिदान व्यवस्था गने 
सम्बतिी सम्भाव्यिा अध्ययन िथा सझुाव सतमति गठन गने 

261.  2074/7/14 बीमा शलु्क भकु्तानी गने सम्बतिमा 
262.  2074/7/14 कुटनीतिक िथा औपचाररक तभषाको तसफाररस गने सम्बतिमा 
263.  2074/7/15 परीिा तमति संशोिन सम्बतिमा 
264.  2074/7/15 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन कसूर िथा सजाय 

तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा  
265.  2074/7/15 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो 

संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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266.  2074/7/16 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा कोष िथा लेखा 

तनयतत्रक कायािलयलाई पररचालन गने सम्बतिमा 
267.  2074/7/16 अनगुमन टोली प्रमखु तनयनु्क्त सम्बतिमा 
268.  2074/7/17 हेतलकोप्टर प्रयोग गनि नेपाली सेनाबाट प्राप्त दररेट स्वीकृि गने सम्बतिमा 
269.  2074/7/16 न्जम्मेवारी िोक्न ेसम्बतिमा 
270.  2074/7/17 दोश्रो चरणमा तनवािचन हनुे ४५ न्जल्लामा आयोग पदातिकारीहरूले 

तनवािचन अनगुमन गने 
271.  2074/7/17 जनक न्शिा सामग्री केतद्र तल.लाई कर्टङ मेन्शन उपलब्ि गराई ददन े

सम्बतिमा 
272.  2074/7/17 मिपत्र ढुवानी कायि योजना स्वीकृि गरी कायाितवयन गने सम्बतिमा 
273.  2074/7/17 नमूना मिपत्र छपाई गने सम्बतिमा 
274.  2074/7/17 फाराम छपाई गने सम्बतिमा 
275.  2074/7/18 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन र्ववाद तनरूपण 

तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
276.  2074/7/14 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (दोश्रो संशोिन) तनयमावली, २०७४ स्वीकृि 

गने सम्बतिमा 
277.  2074/7/19 अनगुमन टोली प्रमखुको नामावली संशोिन सम्बतिमा 
278.  2074/7/19 मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
279.  2074/7/18 परराि मतत्रालय माफि ि कुटनीतिक तनयोगहरूलाई अनरुोि गने 
280.  2074/7/19 मखु्य अनगुमनकिाि तनयनु्क्त सम्बतिमा 
281.  2074/7/19 सरुिण सीलको प्रयोग सम्बतिमा 
282.  2074/7/19 तनवािचन सामग्री व्यवस्थापन गने सम्बतिमा 
283.  2074/7/17 समानपुातिक िफि को नामावली गोरखापत्रमा प्रकाशन गने 
284.  2074/7/19 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त 

व्यवस्थापन) तनदेशका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
285.  2074/7/12 Printing Machine परीिण सतमति गठन गने सम्बतिमा 
286.  2074/7/20 सरकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसार सम्बतिमा 
287.  2074/7/20 मिपेर्टकामा टाँस्न ेस्टीकर र पररचयपत्रको नमूना स्वीकृि सम्बतिमा 
288.  2074/7/20 पर्हलो हनु ेतनवािचि हनुे तनवािचन प्रणाली िफि को दईुवटा मिपत्र भए पतछ 

मिदािा न्शिा सामग्रीहरूमा परेको प्रभाव सम्बतिमा 
289.  2074/7/20 मिदािा न्शिा अतिगिि समूह चार र छ मा फमि/संस्थाहरू सूचीकृि गने 

सम्बतिमा 
290.  2074/7/20 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को थप अन्ख्ियारी 

तनकासा सम्बतिमा 
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291.  2074/7/21 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा आमसञ्चार माध्यमको 

अनगुमन सम्बतिमा 
292.  2074/7/22 अतिरािर्िय पयिवेिण व्यवस्थापन कायि सतमति गठन गने सम्बतिमा 
293.  2074/7/22 तनदेन्शका स्वीकृि गने बारेमा 
294.  2074/7/22 मिदान केतद्रमा प्रयोग हनुे सामग्रीको दरबतदी सम्बतिमा 
295.  2074/7/24 अनगुमन टाली प्रमखुको नामावली संशोिन सम्बतिमा 
296.  2074/7/12 Printing Machine परीिण सतमति गठन गने सम्बतिमा 
297.  2074/7/23 मिदािा न्शिा सामग्री अतिगिि समूह ६ (छ) आम पहुँच कायिक्रमका 

लातग सूचीकृि फमि/संस्थाहरूसँग दररेट माग गने सम्बतिमा 
298.  2074/7/24 सांस्कृतिक संस्थान (रार्िय नाचघर) सँग सडक नाटक सञ्चालन सम्बतिी 

सम्झौिाको मस्यौदा स्वीकृि गने सम्बतिमा 
299.  2074/7/26 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन  

(जनशन्क्त व्यवस्थापन) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 
सम्बतिमा 

300.  2074/7/24 र्प्रतटर मेन्शन राख्नका लातग ग्यारेज पाटेशन गने सम्बतिमा 
301.  2074/7/26 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग थप 

अन्ख्ियारी तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
302.  2074/7/26 मिदािा पररचयपत्र र्विरणका लातग तनवािचन आयोगको सूचना प्रकाशन 

गने  
303.  2074/7/26 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (दोस्रो 

संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
304.  2074/7/26 मिपत्र ढुवानी कायि योजना स्वीकृि गरी कायाितवयन गने सम्बतिमा 
305.  2074/7/26 मिपेर्टका ढुवानीको बजेट गहृ मतत्रालयलाई अन्ख्ियारी पठाउन े

सम्बतिमा 
306.  2074/7/27 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन आचार संर्हिा 

अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
307.  2074/7/27 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिदान) तनदेन्शका, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
308.  2074/7/27 टेतलतभजनमा प्रसारण हनु ेएतनमेशनको नमूना स्वीकृि गने सम्बतिमा 
309.  2074/7/28 मिदान केतद्र सम्बतिमा 
310.  2074/7/29 मिपत्र सम्बतिमा 
311.  2074/7/29 तनवािचन र्ववाद तनरूपण िथा तनवािचनमा शान्तिपूणि वािावरण प्रबद्धिन 

सम्बतिी अतिरर्क्रया कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बतिमा 
312.  2074/7/29 अनगुमन टोली प्रमखु तनयनु्क्त सम्बतिमा 
313.  2074/7/30 तनवािचन सरोकार टेतलतभजन कायिक्रम सम्बतिमा 
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314.  2074/8/1 मिदान केतद्र रहेका भवन, पररसर उपलब्ि गराउने र साविजतनक तबदा 

ददन ेसम्बतिमा 
315.  2074/8/1 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन  (सरुिा 

व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
316.  2074/8/1 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक) तनदेन्शका, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
317.  2074/8/2 हेतलकोप्टरबाट मिपेर्टका सङ्कलन सम्बतिमा 
318.  2074/7/27 पत्रपतत्रकामा प्रकाशन हनु ेसतदेशको नमूना स्वीकृि गने सम्बतिमा 
319.  2074/8/3 उम्मेदवारको मतृ्यकुो कारण तनवािचन कायिक्रम संशोिन सम्बतिमा 
320.  2074/8/4 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको मिदानको 

ददनको लातग सवारी व्यवस्थापन कायियोजना सम्बतिमा 
321.  2074/8/7 अनगुमन टोली प्रमखुको तनयनु्क्त सम्बतिमा 
322.  2074/8/5 स्थानीय आतिथ्यिाका लातग कायिक्रम र लागि अनमुान स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
323.  2074/8/2 तनवािचन ददवस, २०७४ मनाउन े
324.  2074/8/7 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग थप 

अन्ख्ियारी तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
325.  2074/8/5 केतद्रीय सरुिा सतमतिका पदािन्ीकारीलाई प्रोत्साहन भिा उपलब्ि 

गराउने 
326.  2074/8/7 आयोगको सरुिाथि खर्टने सरुिीाकमीलाई तनवािचन भिा र खाना खाजा 

खचि उपलब्ि गरीाउनीे सम्बतिमा 
327.  2074/8/7 European Union (EU) बाट खर्टएका अतिरािर्िय पयिवेिकहरूका सम्बतिमा 
328.  2074/8/7 स्थानीय आतिथ्यिाका लातग दररेट िथा सेवा सरु्विा स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
329.  2074/8/3 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग थप 

अन्ख्ियारी तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
330.  2074/8/7 मिपेर्टका ढुवानी सम्बतिमा 
331.  2074/7/16 मदु्धाको अनसुतिान िहर्ककाि अतिकारी िोक्न ेसम्बतिमा 
332.  2074/7/29 एसी मेशीन खररद गने सम्बतिमा 
333.  2074/8/8 मिपत्र छपाईको दररेट स्वीकृि गिे सम्बतिमा 
334.  2074/8/9 झोला खररद सम्बतिमा 
335.  2074/8/3 तनवािचन सम्बतिी हान्जरी जवाफ (क्वीज) कायिक्रम सञ्चालन गने 

सम्बतिमा 
336.  2074/8/5 मिदािा न्शिा सामग्री अतिगिि समूह १ र २ मा रार्िय भाषाहरूमा 

अतडयो/तभतडयो सामग्री उत्पादन सम्बतिमा 
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337.  2074/8/8 तलन्खि जवाफ पठाउने सम्बतिमा 
338.  2074/8/8 मिदािा पररचयपत्र उपलब्ि हनु नसकेका मिदािाहरूको मिातिकार 

सतुनन्श्चि गराउन ेसम्बतिमा 
339.  2074/8/8 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको लातग अतिरािर्िय 

पयिवेिण संस्थालाई सम्बतिन ददने सम्बतिमा 
340.  2074/8/10 तबशेष अनगुमन टोली प्रमखुको तनयनु्क्त सम्बतिमा 
341.  2074/8/9 उम्मेदवारी रद्द सम्बतिमा 
342.  2074/8/5 सडक नाटकको रकम भकु्तानी गने सम्बतिमा 
343.  2074/8/5 मिदािा न्शिा सामग्री अतिगिि समूह–६ को कामका लातग दररेट 

स्वीकृि र कायि र्ववरण सम्बतिमा 
344.  2074/8/7 मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेश टेतलतभजन, रार्िय दैतनक पतत्रका र 

रेतडयोहरूबाट प्रकाशन/प्रसारण गनिका लातग कायािदेश ददने सम्बतिमा 
345.  2074/8/9 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) 

तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
346.  2074/8/9 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (िेस्रो 

संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
347.  2074/8/12 प्रमाणपत्र छपाई गने सम्बतिमा 
348.  2074/8/12 न्जल्ला प्रशासन कायािलयमा खर्टन ेसरकारी चालकलाई एक हप्ताको 

अतिररक्त समय खाजा खचि उपलब्ि गराउने  
349.  2074/8/12 मिपेर्टका भण्डारण गने स्थान र मिगणना स्थलमा CCTV जडान गने 

350.  2074/8/12 दोस्रो चरणमा तनवािचन हनु े४५ न्जल्लामा सकु्ष्म अनगुमनकिाि खटाउन े
सम्बतिमा 

351.  2074/8/10 र्वशषे अनगुमन टोली प्रमखुको तनयनु्क्त सम्बतिमा 
352.  2074/8/10 मिपेर्टकाको ढुवानीको भाडा रकम गहृ मतत्रालयलाई थप तनकासा 

पठाउन ेसम्बतिमा 
353.  2074/8/11 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग थप 

अन्ख्ियारी तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
354.  2074/8/13 केही सकु्ष्म अनगुमनकिािहरूको नाम हटाउने र थप सूक्ष्म अनगुमनकिािको 

नाम समावेश गने सम्बतिमा 
355.  2074/8/14 मिदािा न्शिा कायिक्रम सञ्चालन सम्बतिमा 
356.  2074/8/13 प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन २०७४ का लातग 

समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  बतदसूची पेश गने राजनीतिक 
दलहरूको र्ववरण सम्बतिमा   

357.  2074/8/13 िाँिलीपूणि रूपमा भएको मिदान रद्द गरी पनु: मिदानको लातग परेको 
तनवेदन सम्बतिमा 
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358.  2074/8/18 मिगणना सम्बतिमा मखु्य/तनवािचन अतिकृिलाई थप तनदेशन 
359.  2074/8/18 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको मिदानको 

ददनको लातग सवारी पास कायियोजना संशोिन सम्बतिमा 
360.  2074/8/20 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
361.  2074/8/17 गलु्मी न्जल्लामा ४५ जना थप सहायक मिदान अतिकृि खटाउन अनमुति 

ददन े
362.  2074/8/20 अतिररक्त जनशन्क्त िथा सरु्विा व्यवस्थापन सम्बतिमा 
363.  2074/8/20 स्क्यानर मेसीन खररद सम्बतिमा 
364.  2074/8/21 मिपत्र बदर गने सम्बतिमा 
365.  2074/8/21 मखु्य तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त सम्बतिमा 
366.  2074/8/27 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को थप अन्ख्ियारी 
367.  2074/7/26 मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेश टेतलतभजन, रार्िय दैतनक पतत्रका र 

रेतडयोहरूबाट प्रसारण/प्रकाशन गनिका लातग कायािदेश ददन े 

368.  2074/8/5 मिदािा न्शिा लगायि अतय छपाई सामग्रीहरूको स्थानीय स्िरमा र्विरण 
सम्बतिमा 

369.  2074/8/5 मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेश वतगिकरणमा नपरेका पत्र पतत्रकाहरूमा 
प्रकाशन गने सम्बतिमा 

370.  2074/8/5 सांस्कृतिक संस्थान (रार्िय नाचघर) बाट सडक नाटक सञ्चालन गने र सो 
सम्बतिी सम्झौिाको मस्यौदा स्वीकृि गने सम्बतिमा 

371.  2074/8/4 गैर सरकारी संस्था, अनलाइन पोटिल र एफ.एम. नेटवकि बाट मिदािा 
न्शिा कायिक्रम सञ्चालन सम्बतिमा 

372.  2074/8/26 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुनरहने सम्बतिमा 
373.  2074/8/26 UNDP (ESP) को पररयोजना अवति थप सम्बतिमा "No - Cost Extension" 

374.  2074/8/27 आयोगको तनयतमि रेतडयो कायिक्रमको सम्झौिा सम्बतिमा 
375.  2074/8/27 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक) (पर्हलो 

संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
376.  2074/8/22 प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन पररणामको घोषणा गने िातलका 

स्वीकृि गने सम्बतिमा  
377.  2074/8/22 प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन प्रदेश सभा मिगणना िातलका 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
378.  2074/9/5 तनवािचन खचिको र्ववरण पेश गने सम्बतिमा 
379.  2074/9/6 स्थानीय िह तनवािचन र प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको 

तनवािचन पररणाम पनु्स्िका प्रकाशन गने  
380.  2074/9/6 मिपत्र छपाईको दररेट स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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381.  2074/9/6 प्रचार सामग्रीहरू हटाउन पत्राचार गने सम्बतिमा 
382.  2074/9/6 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को थप अन्ख्ियारी 

सम्बतिमा 
383.  2074/9/13 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनको लातग दल दिाि गने सम्बतिमा 
384.  2074/9/12 सम्झौिाको म्याद थप गने सम्बतिमा 
385.  2074/9/6 स्थानीय िह तनवािचन र प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको 

तनवािचन पररणाम पनु्स्िका प्रकाशन गने  
386.  2074/9/16 समानपुातिक उम्मेदवारको नामावली सच्याई पेश गने सम्बतिमा 
387.  2074/8/15 CCTV ममिि िथा थप क्यामेरा जडान गने सम्बतिमा 
388.  2074/9/11 एकीकृि अनगुमन प्रतिवेदन ियारी सतमति गठन गने सम्बतिमा 
389.  2074/9/11 अनगुमन टोली प्रमखुको कायि अवति थप गने सम्बतिमा 
390.  2074/9/16 आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृि गरी रािपति समि 

पेश गने  
391.  2074/9/5 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 

२०७४ र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
स्वीकृि गने सम्बतिमा 

392.  2074/9/22 मिपत्र व्यवस्थापन िथा आतिकाररकिा तनिािरण र तनवािचन कायिक्रम 
िजुिमा सतमति र उपसतमति गठन बारे 

393.  2074/9/22 नेपाल सरकारलाई ितयवाद ज्ञापन गने सम्बतिमा 
394.  2074/9/23 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्तको लातग नामावली माग गने सम्बतिमा 
395.  2074/9/23 एकल संक्रमणीय मि प्रणाली सम्बतिी सतमति गठन सम्बतिमा 
396.  2074/9/23 सरुिा व्यवस्थापन सतमति गठन गने 
397.  2074/9/23 जनशन्क्त व्यवस्थापन सतमति गठन गने 
398.  2074/9/23 स्रोि अनमुान सतमति गठन गने 
399.  2074/9/26 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिी सन्ङ्खिप्त कायििातलका स्वीकृि गने 

400.  2074/9/26 तनवािचन कायिक्रम सम्बतिमा 
401.  2074/9/26 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त गने सम्बतिमा 
402.  2074/9/23 नेपाली कांग्रसे र नेपाल लोकिान्तत्रक फोरम एकीकरण सम्बतिमा 
403.  2074/9/26 अल्पसङ्खख्यक िोक्न ेसम्बतिमा 
404.  2074/9/26 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन नीति िजुिमा कायाितवयन िथा व्यवस्थापन 

सतमति गठन सम्बतिमा 
405.  2074/9/26 रार्िय सभा तनवािचन सरुिा तनदेन्शका, २०७४ िजुिमा गनि सतमति गठन 

गने 
406.  2074/9/28 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा खर्टने कमिचारीको बीमा गने सम्बतिमा 
407.  2074/9/30 मदु्दाको अनसुतिान िहर्ककाि अतिकारी िोक्न सहमति सम्बतिमा 
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408.  2074/9/30 पदातिकारी एवं सदस्यहरूको नामावली अद्यावतिक गने सम्बतिमा 
409.  2074/9/30 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन खचिको हद स्वीकृि गने सम्बतिमा 
410.  2074/9/30 तनवािचन आचार संर्हिा (चौथो) संशोिन, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
411.  2074/9/30 उम्मदेवार मनोनयनको औपचाररकपत्र प्रदान गने पदातिकारीको 

आतिकाररक दस्िखि नमूना उपलब्ि गराउन ेसम्बतिमा 
412.  2074/10/2 रार्ष्टय सभा सदस्य तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन सम्बतिी प्रन्शिण 

सम्बतिमा  
413.  2074/10/2 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक िथा जनशन्क्त) तनदेन्शका, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा  
414.  2074/10/3 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा भाग तलन ेराजनीतिक दलको क्रम िथा 

स्वितत्र तनवािचन न्चह्नको समूह तनिािरण सम्बतिमा 
415.  2074/10/3 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
416.  2074/10/3 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली अतिगिि प्रदेश सभा सदस्य तनवािन्चि भएको 

घोषणा गने सम्बतिमा 
417.  2074/10/3 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग दल दिाि र तनवािचन न्चह्न 

प्रदान गने सम्बतिमा 
418.  2074/10/3 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन सरुिा तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने  

419.  2074/10/5 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पररणाम सम्बतिमा 
420.  2074/10/5 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन सम्बतिी तबतभन्न प्रन्शिण, अननु्शिण िथा 

अतिरर्क्रया सम्बतिमा 
421.  2074/10/7 रार्िय सभा तनवािचनका लातग मिदािा नामावली ियार गरी तनवािचन 

अतिकृिको कायािलयलाई उपलब्ि गराउने सम्बतिमा 
422.  2074/10/7 राजनीतिक दलले प्रदान गने औपचाररक पत्र र उम्मेदवार मनोनयन पत्रको 

ढाँचा स्वीकृि गने सम्बतिमा 
423.  2074/10/7 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनका लातग आयोग पदातिकारी िथा 

कमिचारीलाई तनवािचन भिा उपलब्ि गराउन े
424.  2074/10/7 बतदसूचीबाट नाम हटाउने सम्बतिमा 
425.  2074/10/7 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
426.  2074/6/4 तनवािचन भिा उपलब्ि गराउने सम्बतिमा 
427.  2074/10/8 मदु्दाको अनसुतिान िहर्ककाि र मदु्दा दायर गने अतिकारी िोक्ने 

सम्बतिमा 
428.  2074/10/8 हलकुा सवारी चालकको अस्थायी दरबतदी तसजिना गने 
429.  2074/7/13 High Speed Color and Monochrome र्प्रतटरका लातग आवश्यक स्पीयेर पाटिस,् 

टोनर र य.ुर्प.एस. खररदका लातग प्रार्वतिक स्पेन्शर्फकेसन िथा लागि 
अनमुान स्वीकृि गने सम्बतिमा 
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430.  2074/9/28 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग अनमुातनि बजेट िथा 

कायिक्रम स्वीकृि गने सम्बतिमा 
431.  2074/10/10 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग अन्ख्ियारी तनकासा पाउन े

सम्बतिमा 
432.  2074/10/9 शपथ ग्रहण नगरेको सदस्यको नामावली सम्बतिमा 
433.  2074/10/10 बतदसूचीबाट नाम हटाउने सम्बतिमा 
434.  2074/10/11 मिपत्रको स्पेन्शर्फकेसन र मापदण्ड सम्बतिमा 
435.  2074/7/16 High Speed Color and Monochrome र्प्रतटरका लातग आवश्यक स्पेयर पाटिस ्

िथा टोनर खररदको दरभाउ पत्र स्वीकृि गने सम्बतिमा 
436.  2074/10/1

4 
मिदािा न्शिा सम्बतिी छपाई लगायिका सामग्रीहरूको चेक जाचँ 
उपसतमतिको प्रतिवेदन र आम्दानी खचिको र्हसाब सम्बतिमा 

437.  2074/10/17 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग अन्ख्ियारी तनकाशा 
पठाउन ेसम्बतिमा 

438.  2074/10/15 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको मिगणना कायिमा सहजीकरण गने 
कमिचारी खटाउन े

439.  2074/10/15 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४ 
स्वीकृि गने सम्बतिमा 

440.  2074/10/17 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 
सम्बतिमा 

441.  2074/10/17 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 

442.  2074/10/18 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको पयिवेिणका लातग अनमुति प्रदान गने 
सम्बतिमा 

443.  2074/10/19 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा मिदान िथा मिगणना कायिमा प्रयोग हनु े
डटपेनको रङ्ग तनिािरण गने सम्बतिमा 

444.  2074/10/19 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनमा अनगुमनकिाि खटाउन े
445.  2074/10/21 रार्िय सभा सदस्यको तनवािचनमा मिदािाहरूको पर्हचान गने प्रमाणपत्र 

सम्बतिमा 
446.  2074/10/22 मिगणना सम्बतिमा तनवािचन अतिकृिलाई थप तनदेशन 
447.  2074/10/23 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 

२०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
448.  2074/8/22 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन िफि को मिगणना िातलका 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
449.  2074/10/26 रार्िय सभा सदस्य तनवािचन पररणाम सम्बतिमा 
450.  2074/10/26 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुनरहने सम्बतिमा 
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451.  2074/10/26 रार्िय जनिा पाटी नेपाल र जनशन्क्त नेपाल एर्ककरण सम्बतिमा 
452.  2074/10/26 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) र नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (संयकु्त) 

एर्ककरण सम्बतिमा  
453.  2074/10/15 मा.तडम्पल कुमारीको नाम संशोिन सम्बतिमा 
454.  2074/8/22 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक िफि को तनवािचन पररणाम घोषणा गने 

िातलका स्वीकृि गने सम्बतिमा 
455.  2074/10/25 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि  प्रतितनति सभाको 

मि र्ववरण यर्कन िथा तनवािन्चि हनुे सदस्य सङ्खख्या तनिािरण गने 
सम्बतिमा 

456.  2074/10/25 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचनका लातग तनवािन्चि हनुे सदस्य 
सङ्खख्या तनिािरण सम्बतिमा 

457.  2074/10/25 प्रतितनति सभामा दलको िफि बाट प्रतितनतित्व गने सदस्यको नाम छनौट 
गनि सम्बन्तिि राजनीतिक दललाई जानकारी गराउन े

458.  2074/10/2
4 

डाटा सेतटरका लातग आवश्यक सूचना प्रर्वति सम्बतिी उपकरणहरूको 
प्रार्वतिक स्पेन्शर्फकेशन स्वीकृि गने सम्बतिमा 

459.  2074/10/29 समानपुातिक उम्मेदवारको नामावली सच्याई पेश गने सम्बतिमा 
460.  2074/10/29 तनवािचन ददवसको कायिक्रम िथा बजेट स्वीकृि गने सम्बतिमा 
461.  2074/11/2 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली अतिगिि प्रतितनति सभा सदस्य तनवािन्चि 

भएको घोषणा गने सम्बतिमा 
462.  2074/11/2 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन पररणाम सम्बतिमा 
463.  2074/11/2 रार्िय सभा सदस्यको तनवािचन खचि पेश गनिको लातग सूचना प्रकाशन गने 

सम्बतिमा 
464.  2074/11/2 प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन प्रणाली अतिगिि परेका 

उजरुीहरूको सम्बतिमा 
465.  2074/11/9 बतदसूचीबाट नाम हटाउने सम्बतिमा 
466.  2074/11/9 रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी तनयमावली, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
467.  2074/11/2 प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको तनवािचन पररणाम पसु्िक छपाई गने 
468.  2074/11/10 रािपतिको तनवािचन तमति घोषणा र मिदानको समय तनिािरण सम्बतिमा 
469.  2074/11/8 एर्ककृि पयिवेिण प्रतिवेदन ियारी सतमति गठन गने सम्बतिमा 
470.  2074/11/9 रार्िय सभा सदस्यमा तनवािन्चि भएका उम्मेदवारहरूको नामावली नेपाल 

राजपत्रमा प्रकाशन गने सम्बतिमा 
471.  2074/11/10 तनवािचन कायििातलका र कायिक्रम सम्बतिमा 
472.  2074/11/10 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्तको लातग नामावली माग गने सम्बतिमा 
473.  2074/11/10 सतमति िथा उपसतमतिलाई तनरतिरिा ददने सम्बतिमा 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   204 

क्र.सं. तनणिय तमति र्वषय 
474.  2074/11/9 प्रतितनति सभा सदस्यमा पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली 

अतिगििका उम्मेदवारहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गने 
सम्बतिमा 

475.  2074/11/9 प्रदेश सभा सदस्यमा पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली अतिगििका 
उम्मेदवारहरूको नामावली नपेाल राजपत्रमा प्रकाशन गने सम्बतिमा 

476.  2074/11/14 पाठ्यक्रममा तनवािचन सम्बद्ध र्वषयहरू संशोिन सम्बतिमा 
477.  2074/11/15 तनवािचन अतिकृिको पदमा तनयनु्क्त गने सम्बतिमा 
478.  2074/11/11 UNDP/ESP को पररयोजना अवति थप गने सम्बतिमा "No Cost Extension 

Approach मा" 
479.  2074/11/13 दोस्रो तनवािचन ददवस स्मतृि पसु्िक प्रकाशन सतमति गठन गने 
480.  2074/11/13 बजेट अनमुान सतमति गठन गने 
481.  2074/11/13 नयाँ मिदािा नामावली एन्प्लकेशन (VLA) सफ्टवेयर र्वकास गने 

सम्बतिमा 
482.  2074/11/13 United Nations Electoral Assistance सम्बतिमा 
483.  2074/11/13 तनवािचन अतिकृिको कायािलय रहने स्थान, मिदान स्थल र मिदानकेतद्र 

तनिािरण सम्बतिमा 
484.  2074/11/16 Participation In The Annual Session of The Commission on The Status of Women 

सम्बतिमा 
485.  2074/11/18 रािपति िथा उपरािपति तनवािचनमा खचिको हद स्वीकृि गने सम्बतिमा 
486.  2074/11/20 रािपति िथा उपरािपति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
487.  2074/11/21 रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचनको लातग ियार गररएको मिदािा 

नामावली तनवािचन अतिकृिको कायािलयलाई उपलब्ि गराउने िथा 
आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गने  

488.  2074/11/18 म्याक्स तमतडया प्रा.तल. लाई मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेशहरू 
टेतलतभजनबाट प्रसारण गरे वापिको रकम भकु्तानी गने सम्बतिमा 

489.  2074/11/18 आइ.ए. इतटरनशेनल प्रा.तल. लाई मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेशहरू 
फ्लेक्स र्प्रतटबाट प्रसारण गरे वापिको रकम भकु्तानी गने सम्बतिमा 

490.  2074/11/18 टेक तमतडया प्रा.तल. लाई मिदािा न्शिा सम्बतिी सतदेशहरू सर्पङ्ग 
मलका तडस्प्लेबाट प्रसारण गरे वापिको रकम भकु्तानी गने सम्बतिमा 

491.  2074/11/18 जागिृी समाज नेपाल, काठमाडौंलाई मिदािा न्शिा सम्बतिी अतिरर्क्रया 
कायिक्रमको रकम उपलब्ि गराउने सम्बतिमा 

492.  2074/11/18 प्रयास मञ्च, काठमाडौंलाई मिदािा न्शिा सम्बतिी अतिरर्क्रया 
कायिक्रमको रकम उपलब्ि गराउने सम्बतिमा 
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क्र.सं. तनणिय तमति र्वषय 
493.  2074/11/18 सशु्री तमतडया प्रा.तल. लाई मिदािा न्शिा सम्बतिी छपाई सामग्री र्वतभन्न 

सत्रवटा रार्िय भाषामा तडजाइन गरे वापिको रकम भकु्तानी गने 
सम्बतिमा 

494.  2074/11/21 मिपत्रको मापदण्ड र स्पेतसर्फकेशन सम्बतिमा 
495.  2074/11/22 तनवािचन आचार संर्हिा (पाँचौं संशोिन), २०७४ स्वीकृि गने सम्बतिमा 
496.  2074/11/22 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुगने सम्बतिमा 
497.  2074/11/23 रािपतििथा उपरािपति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ को अनसूुची–१९ मा 

हेरफेर गने सम्बतिमा 
498.  2074/11/23 रािपति िथा उपरािपति तनवािचनको लातग आवश्यक पने बजेट अनमुान 

सम्बतिमा 
499.  2074/11/23 जनशन्क्त िथा आतथिक व्यवस्थापन सम्बतिी मापदण्ड सम्बतिमा 
500.  2074/11/27 रािपतिको तनवािचनमा मिदािाहरूको पर्हचान गने प्रमाणपत्र सम्बतिमा 
501.  2074/11/25 तयाय पररषदको परामशि माग गने सम्बतिमा 
502.  2074/11/28 रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ स्वीकृि 

गने सम्बतिमा 
503.  2074/11/28 रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
504.  2074/11/29 मा. माननीय मालाबिी कुमारी रानाको नाम संशोिन सम्बतिमा 
505.  2074/11/29 मा. सरबि आरा खानम हलवाइनीको नाम संशोिन सम्बतिमा 
506.  2074/11/27 रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचनमा खर्टने कमिचारीको बीमा गने 

सम्बतिमा 
507.  2074/11/23 रािपति  िथा उपरािपति तनवािचनको लातग आवश्यक पने बजेट अनमुान 

सम्बतिमा 
508.  2074/11/30 उपरािपति तनवािचनको तमति िोक्ने र तनवािचन कायिक्रम स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
509.  2074/11/30 ERM TOOL सम्बतिी अध्ययन भ्रमण सम्बतिमा 
510.  2074/12/2 बतदसूचीबाट नाम हटाउने सम्बतिमा 
511.  2074/12/2 मा. तबजय सबु्बाको नाम संशोिन सम्बतिमा 
512.  2074/12/2 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुगने सम्बतिमा 
513.  2074/12/2 मा.न्शब माया िमु्बाहाङफेको नाम संशोिन सम्बतिमा 
514.  2074/12/2 दल दिाि सम्बतिमा 
515.  2074/12/2 रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनयमावली, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
516.  2074/12/2 डाटा सेतटरका लातग आवश्यक सूचना प्रर्वति सम्बतिी उपकरणहरू खररद 

सम्बतिमा 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   206 

क्र.सं. तनणिय तमति र्वषय 
517.  2074/12/4 उपरािपतिको तनवािचन पररणाम सम्बतिमा 
518.  2074/12/4 तनवािचन आचार संर्हिा लाग ुनरहने सम्बतिमा 
519.  2074/12/9 तलन्खि जवाफ पठाउने सम्बतिमा 
520.  2074/12/28 मिदािा सङ्कलन िथा अद्यावतिक कायिक्रम सञ्चालन गने 
521.  2074/12/28 आयोगको आतथिक बषि २०७५।७६ को नीति िथा कायिक्रम स्वीकृि गने 

सम्बतिमा 
522.  2075/1/5 प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ को लातग थप 

अन्ख्ियारी तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
523.  2075/2/10 UNDP (ESP) को पररयोजना अविी थप गने सम्बतिमा 
524.  2075/2/16 समीिा गोष्ठी/कायिशाला सञ्चालन गने सम्बतिमा 
525.  2075/2/18 औषिी प्याकेट हस्िातिरण गने सम्बतिमा 
526.  2075/2/16 इतडोनेतसयाको Election Visit Program मा सहभातगिा सम्बतिमा 
527.  2075/2/22 दलको नाम तमलेको उजरुी सम्बतिमा 
528.  2075/2/23 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) र नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) 

एर्ककरण सम्बतिमा 
529.  2075/2/23 राजनीतिक दल व्यवस्थापन सम्बतिमा 
530.  2075/2/31 िेत्रीय/न्जल्ला तनवािचन कायािलयहरूलाई थप तनकासा पठाउन ेसम्बतिमा 
531.  2075/3/12 कागज िलु्याउने सम्बतिमा 
532.  2075/3/15 प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४ 

स्वीकृि गने सम्बतिमा 
533.  2075/3/17 राजनीतिक दलको आयव्ययको र्ववरणको लेखा परीिण िथा तनवािचन खचि 

सम्बतिी प्रन्शिण कायिक्रम सञ्चालन गने सम्बतिमा 
534.  2075/3/24 समानपुातिक तनवािचन प्रणाली अतिगिि प्रतितनति सभा सदस्यमा तनवािचति गने 

समबतिमा 
535.  2075/3/24 Forum of Election Management Bodies of South Asia- FEMBoSA को नवौं बैठक 

सेप्टेम्बर ५–७, २०१८ मा बंगलादेशमा सहभातगिा सम्बतिमा 
536.  2075/3/31 मिदािा सङ्कलन िथा अद्यीावतिक कायिक्रम सञ्चालन गने 
537.  2075/3/32 तब्रज (Bridge) कायिक्रम सञ्चालन सम्बतिमा 
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अनसूुची –३ 
तनवािचन आयोग (सन्चवालय) को सङ गठन संरचना 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

प्रमखु तनवािचन आयकु्त 

 

तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त तनवािचन आयकु्त 

सन्चव 

प्रशासन महाशाखा 
स.स,रा.प.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

तनवािचन व्यवस्थापन महाशाखा  

स.स.रा.प.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

कानून िथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा  

स.स.रा.प.प्र.(तया./का.)-१ 

प्रशासन शाखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)–४ 

म.ुअ.रा.प.ि.ृ(न्श./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 
इलेन्क्ट्र.रा.प.अनं.र्द्ध.(इन्तज.)-१ 

प्लम्बर 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 

योजना, अनगुमन िथा वैदेन्शक 
सम्बति शाखा  

उ.स.,रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.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  

आतथिक प्रशासन शाखा  

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 

 

तनवािचन न्शिा िथा  िालीम शाखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 

प.ुअ.रा.प.ि.ृ(न्श./प.ुर्व)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र(प्र/साप्र)-२  

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

 

ऐन तनयम िथा फैसला 
कायाितवयन शाखा  

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 
शाखा  

उ.स.रा.प.र्द्ध.(तया./स.व)-१ 

शा.अ.रा.प.ि.ृ(तया./स.व)-१ 

ना.स.ुरा.प.अनं. (प्र./सा.प्र)-१  

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

सूचना प्रर्वति महाशाखा  

स.स.रा.प.प्र.(र्व.)-१ 

सूचना प्रर्वति शाखा  

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 

 

 

सूचना प्रणाली शाखा  

उ.स,रा.प.र्द्ध.(र्व.)-१ 

क.इ.रा.प.ि.ृ(र्व.)-२ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

 
 

 

मिदािा नामावली िथा तनवािचन 
सञ्चालन शाखा  

उ.स.,रा.प.र्द्ध.(प्र./सा.प्र.)-१ 
शा.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 
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तनवािचन आयोग 
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, २१ न्जल्लाको सङ्ख गठन संरचना 

 
(२१ न्जल्ला-लतलिपरु, न्चिवन, कर्पलवस्ि,ु दाङ, बाँके, कञ्चनपरु, सनुसरी, सप्तरी, तसरहा, महोिरी, सलािही, रौिहट, 

बारा, पसाि, झापा, मोरङ, रूपतदेही, कास्की, िनषुा, काठमाडौं र कैलाली।) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

न्जल्ला तनवािचन अतिकारी 
शा.अ.,रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 

प्रशासन र योजना फाटँ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा.शे्रणीवहीन (इन्तज/मेका.)-१ 

का.स. शे्रणीर्वहीन-2 

 

आतथिक प्रशासन फाटँ 

ले.पा.रा.प.अनं.प्र.(प्र./ले)-१ 

मिदािा नामावली र मिदािा न्शिा फाटँ 

क.अप., रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

िातलम िथा िथ्याङ क र्वश्लषेण र 
प्रशोिन फाटँ 

क.अप., रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 
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तनवािचन आयोग 
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, ५६ न्जल्लाको सङ्ख गठन संरचना 

 
(५६ न्जल्ला-िाप्लेजङु, पाचँथर, इलाम, संखवुासभा, िेह्रथमु, भोजपरु, िनकुटा, सोलखुमु्ब,ु खोटाङ्ग, ओखलढुङ्गा, उदयपरु, दोलखा, रामेछाप, 
तसतिलुी, रसवुा, िाददङ, नवुाकोट, भक्तपरु, तसतिपुाल्चोक, काभ्रपेलाञ्चोक, मकवानपरु,गोरखा, लमजङु, िनहुँ, मनाङ, स्याङ्खजा, गलु्मी, पाल्पा, 
नवलपरासी वदिघाट ससु्िापूवि, नवलपरासी वदिघाट ससु्िापन्श्चम, अघािखाँची, मसु्िाङ, म्याग्दी, बागलङु, पविि, रूकुम पूवि, रूकुम पन्श्चम,रोल्पा, 
प्यूठान, बददिया, सल्यान, मगु,ु हमु्ला, डोल्पा, जमु्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सखेुि, बाजरुा, अछाम, बझाङ, डोटी, दाच ुिला, बैिडी र 

डडेलिरुा।) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

न्जल्ला तनवािचन अतिकारी 
शा.अ.रा.प.ि.ृ(प्र./सा.प्र)-१ 

प्रशासन, िातलम र योजना फाटँ 

ना.स.ुरा.प.अनं.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा.शे्रणीवहीन (इन्तज/मेका.)-१ 

का.स. शे्रणीवहीन-2 

 

आतथिक प्रशासन फाटँ 

ले.पा.रा.प.अनं.प्र.(प्र./ले)-१ 

मिदािा नामावली, िथ्याङ क प्रशोिन र र्वश्लषेण फाटँ 

क.अप.रा.प.अनं.प्र(र्व.)-१ 

७७ न्जल्ला तनवािचन कायािलयको जम्मा दरबतदी 
शाखा अतिकृि (प्र)-७७ नायब सबु्बा-७७ 

लेखापाल-७७  कम्प्यटुर अपरेटर-९८  

हलकुा सवारी चालक-७७  कायािलय सहयोगी-१५४ 

जम्मा- ५६० 
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अनसूुची –४ 

र्वतभत न तमतिमा आयोगबाट जारी भएका तनदेन्शकाहरू 
 

क्र सं तनदेन्शका िथा कायिर्वति 

 

1=  स्थानीय िह तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

2=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

3=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
4=  स्थानीय िह तनवािचन (आतथिक) (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
5=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
6=  प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्शका, २०७४ 
7=  रार्िय पयिवेिकहरूका लातग प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण आचार संर्हिा, 

२०७४ 
8=  प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ 
9=  मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन तनदेन्शका, २०७४  
10=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४  
11=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ 
12=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
13=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
14=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४  

15=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४  

16=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन कसूर िथा सजाय तनदेन्शका, २०७४  

17=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन र्ववाद तनरूपण तनदेन्शका, २०७४  
18=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ 

19=  मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
20=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  

21=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त व्यवस्थापन) (पर्हलो संशोिन) 
तनदेन्शका, २०७४ 

22=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन आचार संर्हिा अनगुमन तनदेन्शका, २०७४  

23=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिदान) तनदेन्शका, २०७४  
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24=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य (आतथिक) तनदेन्शका, २०७४ 

25=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (सरुिा व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४  

26=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  

27=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४  

28=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
29=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
30=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य (आतथिक) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
31=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
32=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
33=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
34=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक िथा जनशन्क्त) तनदेन्शका, २०७४  
35=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४  
36=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ 
37=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  
38=  रािपति िथा उपरािपति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ 
39=  रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
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अनसूुची –५ 

वैदेन्शक िातलम/अध्ययन/अवलोकन भ्रमणको र्ववरण 

 

तस.नं सहभागीको नाम, 
थर 

पद भ्रमण गरेको 
मलुकु 

र्वषय तमति 

1 
तनवािचन आयकु्त 
श्री नरेतद्र दाहाल  तनवािचन आयकु्त 

जापान 

Dialogue 

Program on 

Election 

Administration 

and Management 

सन ्२०१७ 
अगष्ट २२-३० ( 

भाद्र ६-१४, 
२०७४) 

2 
तनवािचन आयकु्त 
श्री सिुीरकुमार 
शाह 

तनवािचन आयकु्त 

3 श्री महेश्वर तयौपान े सन्चव 

4 श्री सशुील 
कोइराला सहसन्चव 

5 श्री नवराज ढकाल सहसन्चव 

6 श्री देशबति ु
अतिकारी उपसन्चव 

8 
प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त डा. 
अयोिीप्रसाद यादव 

प्रमखु तनवािचन 
आयकु्त 

अफगातनस्िान 
FEMBoSA को 
आठौं बैठकमा 
सहभातगिा 

सेप्टेम्बर २४-
२६, २०१७ 9 श्री दीपक सवेुदी सहसन्चव 

10 
श्री महेशराज 
तिन्म्सना उपसन्चव 

11 श्री घनश्याम ओझा उपतयायातिवक्ता अमेररका 

Annual Session 

of the 

Commission on 

the Status of 

Women   

माचि १२-१५, 
२०१८ 

12 श्री दीपक पौडेल न्ज.तन.अ.(शाखा 
अतिकृि) 

भारि/नया ँ
ददल्ली 

Capacity 

Development on 

Election 

Management  

(Training) 

फागनु २१ देन्ख 
चैत्र २, २०७४ 
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अनसूुची –६ 
काजमा ल्याइएका कमिचारीहरूको र्ववरण 

 

तस.नं पद कमिचारीको नाम/थर कायािलय कायिरि शाखा 

1=  सहतयायातिवक्ता 
श्री गीिा प्रसाद 
तिन्म्सना 

महातयायातिवक्ताको कायािलय 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

2=  सहसन्चव श्री ईश्वरराज पौडेल गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
तनवािचन र्ववाद 
तनरूपण 

3=  स.अ.तनदेशक श्री मि ुकाकी रार्िय अनसुतिान र्वभाग JEOC 

4=  
स.प्र.वररष्ठ 
उपरीिक 

श्री शम्भ ुसवेुदी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल 
JEOC 

5=  
प्रहरी वररष्ठ 
उपरीिक 

श्री नारायण तसंह 
खड्का 

प्रहरी प्रिान कायािलय, नक्साल 
JEOC 

6=  महासेनानी श्री होमनाथ दवाडी 
नेपाली सेना, यदु्धकायि तनदेशनालय, 
बलातिकृि र्वभाग 

JEOC 

7=  उपसन्चव श्री तबष्णपु्रसाद रेग्मी का.तया. िथा सं.मा.मं., तसहदरवार कानून  
8=  उपसन्चव श्री शभुाषकुमार भट्टराई का.तया. िथा सं.मा.मं., तसहदरवार कानून  
9=  उपसन्चव श्री ऋर्षराम भसुाल सहकारी प्रन्शिण िथा तडतभजन, न्चिवन तनवािचन शाखा 

10=  
स.प्र.न्ज.अ. 
(उपसन्चव) 

श्री प्रमे प्रसाद लईुटेल न्जल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौं 
समानपुातिक 
ईकाइ 

11=  उपसन्चव श्री भर्वश्वर पाण्डे गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

12=  उपसन्चव श्री िमिराज रोकाया सामातय प्रशासन मतत्रालय JEOC 

13=  उपसन्चव 
श्री िन प्रसाद शमाि 
पौडेल 

गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
JEOC 

14=  उपसन्चव श्री अजुिन भण्डारी गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
तनवािचन र्ववाद 
तनरूपण 

15=  उपतनदेशक श्री गोर्वतद न्चमोररया 
रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमति, रेतडयो 
नेपाल 

सञ् चार यतुनट  

16=  सहसम्पादक श्री नारदमतुन गौिम गोरखापत्र रार्िय दैतनक 
सञ् चार यतुनट  

17=  तनदेशक 
श्री देवतद्रलाल 
कारन्ञ्जि 

केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 
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तस.नं पद कमिचारीको नाम/थर कायािलय कायिरि शाखा 

18=  वररष्ठ समाचारदािा 
श्री नारायणप्रसाद 
तयौपाने 

रार्िय समाचार सतमति 
सञ् चार यतुनट  

19=  
बररष्ठ मदु्रण 
अतिकृि 

श्री पद्मराज पाठक मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

20=  म.ुकायि.अति. श्री िारा प्रसाद वस्िी रेतडयो नेपाल 
तनवािचन न्शिा, 
सूचना िथा 
िातलम  

21=  समाचारदािा 
श्री अमरेतद्र कुमार 
यादव 

द राइन्जङ नेपाल 
सञ् चार यतुनट  

22=  समाचार सम्पादक श्री अच्यूि राज अयािल रेतडयो नेपाल 
सञ् चार यतुनट  

23=  
शाखा अतिकृि        
(प्रार्वतिक) 

श्री नवीतद्रमान 
राजभण्डारी 

पाठ्यक्रम र्वकास केतद्र, सानोदठमी, 
भक्तपरु तनवािचन शाखा 

24=  कला अतिकृि 
श्री कुलददप जं.बहादरु 
गरुूङ 

केतद्रीय साँस्कृतिक सम्पदा संरिण 
प्रयोगशाला, लतलिपरु तनवािचन शाखा 

25=  शाखा अतिकृि श्री भपेूतद्र कुमार राई न्शिा मतत्रालय मिदािा न्शिा 

26=  शाखा अतिकृि श्री रोशन खनाल परराि मतत्रालय 
वैदेन्शक 
सम्बति 

27=  शाखा अतिकृि श्री चम्पा महजिन 
प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को 
कायािलय 

JEOC 

28=  शाखा अतिकृि श्री भेषराज न्घतमरे वन र्वभाग, बबरमहल 

29=  शाखा अतिकृि 
श्री रमेश प्रसाद 
भण्डारी 

गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
पयिवेिण 

30=  शाखा अतिकृि श्री मािव प्रसाद तमश्र 
तनजामिी र्किावखाना, हररहरभवन, 
लतलिपरु 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

31=  शाखा अतिकृि श्री पर्वत्र प्रकाश शाह गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

32=  शाखा अतिकृि श्री शान्ति पौडेल 
सामातय प्रशासन मतत्रालय अतिररक्त 
समूह 

योजना, 
अनगुमन िथा 
समावेशीकरण 

33=  शाखा अतिकृि श्री राजेशप्रसाद 
पोखरेल 

न्जल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौं 

34=  शाखा अतिकृि श्री बैकुण्ठराज गौिम स्वास्थ्य सेवा र्वभाग JEOC 

35=  शाखा अतिकृि श्री ऋर्षकेश तिन्म्सना नेपाल ट्रष्टको कायािलय, दरबारमागि कानून  
36=  शाखा अतिकृि श्री प्रददप पौडेल रार्िय परीिा बोडि, सानोदठमी JEOC 
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तस.नं पद कमिचारीको नाम/थर कायािलय कायिरि शाखा 

37=  शाखा अतिकृि श्री भीमप्रसाल दाहाल 
सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रालय 

समानपुातिक 
ईकाइ 

38=  शाखा अतिकृि श्री तनशा शमाि रार्िय परीिा बोडि, सानोदठमी JEOC 

39=  शाखा अतिकृि श्री कुमार बस्नेि 
सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रालय 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

40=  शाखा अतिकृि 
श्री सतिोष कुमार 
पौड्याल 

वन र्वभाग, बबरमहल 
सामग्री 
व्यवस्थापन 

41=  भ–ूसंरिण अतिकृि श्री राज कुमार रोका न्जल्ला भ–ूसंरिण कायािलय, िेह्रथमु   

42=  कम्प्यटुर अतिकृि श्री पषु्पराज पौडेल केतद्रीय िथ्याङ र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

43=  लेखा अतिकृि श्री डालेश्वर अयािल महालेखा तनयतत्रकको कायािलय लेखा 

44=  कम्प्यटुर अतिकृि श्री राजेश कुमार तमश्र रार्िय ियरोग केतद्र, दठमी 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

45=  कम्प्यटुर अतिकृि श्री शम्भ ुन्घतमरे भतसार जाँचपास परीिण कायािलय पयिविण 
46=  कम्प्यटुर अतिकृि श्री िनंजयकुमार तसंह कतसलुर सेवा र्वभाग IT 

47=  कम्प्यटुर अतिकृि श्री अमलु पराजलुी गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं पयिवेिण 

48=  ईंन्तजनीयर श्री द्रोण न्घतमरे नेपाल टेतलकम 
कल सेतटर 
(IT) 

49=  ईन्ञ्जनीयर 
श्री सूयिन्जि कुमार 
साह 

नेपाल टेतलकम 
कल सेतटर 
(IT) 

50=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री र्कशोर के.सी. केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

51=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री उतमिला शाही केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

52=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री नतदलाल कुमी केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग समानपुातिक 
ईकाइ 

53=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री र्वमल भट्टराई केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

54=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री कर्पल तििाल केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

55=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री िेजकुमार दलािमी केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

56=  िथ्याङ्क अतिकृि श्री दीनानाथ लम्साल िथ्याङ्क कायािलय, काभ्र े
समानपुातिक 
ईकाइ 

57=  मदु्रण अतिकृि 
श्री सशुील कुमार 
खनाल 

मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 
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58=  मदु्रण अतिकृि श्री बलराम चौिरी मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

59=  मदु्रण अतिकृि 
श्री कुमारी गंगा 
खतिवडा 

मदु्रण र्वभाग 
मिदािा 
नामावली रूज ु

60=  प्र.तन. श्री ज्ञान बहादरु िामाङ 
प्रहरी प्रिान कायािलय, सञ् चार 
तनदेशनालय नक्साल प्रहरी सञ् चार 

61=  ना.स.ु श्री ऋर्षराज शमाि 
श्री सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय 
र्वकास म. 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

62=  ना.स.ु श्री अशोक थापा का.तया. िथा सं.मा.मं., तसहदरवार 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

63=  ना.स.ु श्री र्वमला काकी न्जल्ला हलुाक कायािलय, लतलिपरु । 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

64=  ना.स.ु श्री सीिा शमाि न्जल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौं 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

65=  ना.स.ु श्री केशव काफ्ले 
सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रालय IT 

66=  ना.स.ु श्री रेनरुाम ज्ञवाली गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
सामग्री 
व्यवस्थापन 

67=  ना.स.ु श्री बोम प्रसाद पतथी वैदेन्शक रोजगार र्वभाग, बदु्धनगर, 
काठमाडौं 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

68=  ना.स.ु श्री मि ुर्वक्रम तमश्र न्जल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौं 
मा.तन.आ.नीन्ज 
सन्चवालय 

69=  ना.स.ु श्री पषु्प रेग्मी सामातय प्रशासन मतत्रालय 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

70=  ना.स.ु 
श्री कुमारप्रसाद 
कोइराला 

श्री उजाि मतत्रालय 
मिदािा 
नामावली रूज ु

71=  ना.स.ु श्री राज ुपाण्डे श्री रार्िय योजना आयोगको सन्चवालय 
समानपुातिक 
ईकाइ 

72=  ना.स.ु 
श्री रून्क्मणी ज्ञवाली 
पौडेल 

श्री गोश्वारा हलुाक कायािलय 
मिदािा 
नामावली रूज ु

73=  ना.स.ु श्री प्रकाश न्घतमरे जनसङ्खख्या िथा वािावरण मतत्रालय JEOC 

74=  ना.स.ु श्री रामहरर तयौपाने 
प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को 
कायािलय JEOC 

75=  ना.स.ु श्री राजन फुयाल न्जल्ला प्रशासन कायािलय, काठमाडौं कानून  

76=  ना.स.ु श्री खेमराज अयािल पयिटन र्वभाग 
तनवािचन र्ववाद 
तनरूपण 
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77=  ना.स.ु श्री कृष्णप्रसाद चातलसे 
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र्वभाग 
पलु्चोक   

78=  लेखापाल श्री रमेश पाण्डे महालेखा तनयतत्रकको कायािलय लेखा 
79=  लेखापाल श्री सररिा ज्ञवाली तनविृभरण व्यवस्थापन कायािलय लेखा 
80=  लेखापाल श्री जगदीश्वर दाहाल जनसङ्खख्या िथा वािावरण मतत्रालय 

81=  लेखापाल 
श्री गोर्वतद प्रसाद 
पौडेल 

न्शिा मतत्रालय 
 

82=  वररष्ठ सहायक श्री रेनकुादेवी गैरे गठुी संस्थान 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

83=  क.अपरेटर श्री बासदेुव रेग्मी मेची भतसार कायािलय, झापा IT 

84=  क.अपरेटर श्री राजेतद्र पौडेल 
कानून, तयाय िथा संसदीय मातमला 
मतत्रालय IT 

85=  क.अपरेटर श्री ददनेश खड्का करदािा सेवा कायािलय, महाराजगञ्ज IT 

86=  क.अपरेटर श्री ईतद्रकुमार शे्रष्ठ 
तनजामिी र्किावखाना, हररहरभवन, 
लतलिपरु  पयिविेण  

87=  क.अपरेटर 
श्री प्रकाशचतद्र 
अतिकारी 

प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को 
कायािलय 

समानपुातिक 
ईकाइ 

88=  क.अपरेटर 
श्री ज्ञानतेद्र प्रसाद 
भट्टराई 

घरेल ुिथा साना उद्योग र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

89=  क.अपरेटर श्री समुन ढकाल 
महालेखा तनयतत्रकको कायािलय, 
अनामनगर 

समानपुातिक 
ईकाइ 

90=  क.अपरेटर श्री देवि राज महिो 
महालेखा तनयतत्रकको कायािलय, 
अनामनगर 

समानपुातिक 
ईकाइ 

91=  क.अपरेटर श्री भगविी वेल्वासे जल िथा उजाि आयोगको सन्चवालय  IT 

92=  क.अपरेटर श्री सरोज उपाध्याय केतद्रय पञ्जीकरण र्वभाग, बबरमहल, 
काठमाडौं । 

समानपुातिक 
ईकाइ 

93=  क.अपरेटर श्री रामेश्वर पौडेल 
रार्िय र्वति–र्वज्ञान प्रयोगशाला, 
खमुलटार, लतलिपरु 

 IT 

94=  क.अपरेटर श्री सतुनिा महजिन न्शिा मतत्रालय  IT 

95=  क.अपरेटर श्री जमनुा र्वष्ट खनाल 
रार्िय पररचयपत्र व्यवस्थापन केतद्र, 
तसंहदरवार,काठमाडौं । 

समानपुातिक 
ईकाइ 

96=  क.अपरेटर श्री मनुा आचायि श्री लतलिपरु न्जल्ला अदालि, लगनखेल 
आचार संर्हिा 
(कानून) 

97=  क.अपरेटर श्री सवुोि न्घतमरे गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
समानपुातिक 
ईकाइ 
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98=  क.अपरेटर श्री सनुतदा पोखरेल 
काज गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, 
काठमाडौं (न्ज.प्र.का.बारा) 

समानपुातिक 
ईकाइ 

99=  क.अपरेटर श्री र्करण खड्का हलुाक सेवा र्वभाग JEOC 

100=  क.अपरेटर श्री अन्म्बका रघबंुशी वान्णज्य मतत्रालय 

तनवािचन न्शिा, 
िातलम िथा 
वैदेन्शक 
सम्बति 
महाशाखा 

101=  क.अपरेटर श्री रन्श्मिा तसंखडा काठमाडौं न्जल्ला अदालि JEOC 

102=  क.अपरेटर श्री न्शव कुमार बस्नेि रार्िय पररचयपत्र व्यवस्थापन केतद्र 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

103=  क.अपरेटर श्री रमा गोिामे 
भतूमसिुार िथा व्यवस्थापन र्वभाग, 
बबरमहल 

समानपुातिक 
ईकाइ 

104=  क.अपरेटर श्री अमर अतिकारी सहकारी िथा गररबी तनवारण मतत्रालय न्ज.तन.का.रूकु
म (पूविभाग)  

105=  क.अपरेटर श्री प्रतिक डंगोल वान्णज्य मतत्रालय 
समानपुातिक 
ईकाइ 

106=  ब.क.अपरेटर श्री टीका शे्रष्ठ 
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी 
व्यवस्थापन बोडि   

107=  ब.क.सहायक श्री काशीनाथ साह नेपाल आयल तनगम तलतमटेड 
कल सेतटर 
(IT) 

108=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री र्वष्णरुाज रेग्मी केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

109=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री दामोदर तयौपाने केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

110=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री अन्म्बका रेग्मी केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

111=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री प्रभा पोखरेल केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

112=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री सर्विा अयािल केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

113=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री रामकृष्ण न्घतमरे केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

114=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री जीवन पौडेल केतद्रीय िथ्याङ्क र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

115=  िथ्याङ्ख क सहायक श्री प्रतिभा सोिी केतद्रीय पन्ञ्जकरण र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 
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116=  सपुरभाइजर श्री र्वनोद महजिन नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण प्रशासन 

117=  अ.प्र.ेस.ु 
श्री दीपक प्रसाद 
तयौपाने 

मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

118=  तस.ब.ुबा. श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डे मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

119=  तस.अ.प्र.ेम्यान श्री न्शव प्रसाद फुयाल मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

120=  तस.ब.ुबा. श्री उपेतद्रराज भण्डारी मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

121=  तस.ब.ुबा. श्री कल्पना न्घतमरे मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

122=  तस.ब.ुबा. श्री कल्पना पाण्डे मदु्रण र्वभाग 
मिदािा 
नामावली रूज ु

123=  तस.अ.न.मी. श्री नतदा खत्री 
परुानो नैकाप स्वा.चौकी, नैकाप 
काठमाडौं उपचार कि 

124=  प्र.ना.तन. श्री देवराज शाह 
प्रहरी प्रिान कायािलय, सञ् चार 
तनदेशनालय नक्साल प्रहरी सञ् चार 

125=  म.र्व.तन. श्री मंगला मानतिर भीमेश्वर नगरपातलका, दोलखा 
मिदािा 
नामावली रूज ु

126=  म.र्व.तन. श्री पर्वना तमश्र 
मर्हला िथा बालबातलका कायािलय, 
तडल्लीबजार, पयिवेिण 

127=  म.र्व.तन. श्री द्रपुिा पन्ण्डि सनुकोशी गाउँपातलका, रामटार, तसतिलुी तनवािचन शाखा 

128=  म.र्व.तन. श्री र्वतनिा शमाि 
मर्हला िथा बालबातलका कायािलय, 
दाच ुिला 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

129=  प्रमखु सहायक 
श्री गणेश प्रसाद 
आचायि 

तसंहदरवार, वैद्यखाना र्वकास सतमति, 
अनामनगर 

JEOC 

130=  ब.ुबा. 
श्री मकुुतद प्रसाद 
दलुाल 

मदु्रण र्वभाग 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

131=  ब.ुबा. 
श्री कृष्ण र्वहारी राय 
यादव 

मदु्रण र्वभाग 
मिदािा 
नामावली रूज ु

132=  स.म.र्व.तन. श्री दीपा दाहाल न्घतमरे म.बाल..का.दोलखा,(काज न्जरी नपा) 
मिदािा 
नामावली रूज ु

133=  स.म.र्व.तन. श्री रञ्जु दाहाल र्फक्कल गाउँपातलका, खाङसाङ,तसतिलुी 
सामग्री 
व्यवस्थापन 

134=  खररदार श्री रवु भसुाल न्जल्ला हलुाक कायािलय, भक्तपरु 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 
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तस.नं पद कमिचारीको नाम/थर कायािलय कायिरि शाखा 

135=  खररदार श्री कमला योगी तसंचाई मतत्रालय 
समानपुातिक 
ईकाइ 

136=  खररदार श्री र्वशाल काफ्ले 
भतूमसिुार िथा व्यवस्थापन र्वभाग, 
बबरमहल 

सामग्री 
व्यवस्थापन 

137=  अनमी चौथो श्री ररिा भषुाल पाठक चौघडा स्वास्थ्य चौकी, नवुाकोट उपचार कि 

138=  खा.पा.स.टे. श्री मन तसलवाल न्जल्ला प्रार्वतिक कायािलय, लतलिपरु 
मिदािा 
नामावली रूज ु

139=  खा.पा.स.टे. श्री िेजनुाथ (योगी) न्जल्ला प्रार्वतिक कायािलय, लतलिपरु 
सामग्री 
व्यवस्थापन 

140=  लाइन म्यान श्री र्वष्ण ुबहादरु गरुूङ्ग नेपाल टेतलकम प्रशासन 

141=  प्र.स.तन. श्री सानकुातछा िामाङ 
प्रहरी प्रिान कायािलय, सञ् चार 
तनदेशनालय नक्साल प्रहरी सञ् चार 

142=  प्र.ह. श्री राजेतद्र खड्का 
प्रहरी प्रिान कायािलय, सञ् चार 
तनदेशनालय नक्साल प्रहरी सञ् चार 

143=  

ह.स.चा. 
(अनसुतिान 
अतिकृि) 

श्री मि ुराना रार्िय अनसुतिान र्वभाग 
सवारी 

144=  ह.स.चा. श्री सानकुातछा महजिन सामातय प्रशासन मतत्रालय 
मा.प्रमखुज्यूको 
स्कर्टङ 

145=  ह.स.चा. श्री भीम बहादरु शे्रष्ठ कृर्ष र्वकास मतत्रालय सवारी  

146=  ह.स.चा. श्री देव प्रसाद न्घतमरे नेपाल र्वद्यिु प्रातिकरण सवारी  
147=  ह.स.चा. श्री गपु्तबहादरु भण्डारी रार्िय परीिा बोडि, सानोदठमी सवारी  

148=  ह.स.चा. श्री सतिोष भण्डारी महातयायातिवक्ताको कायािलय सवारी  

149=  ह.स.चा. श्री कुमार खत्री 
सामातय प्रशासन मतत्रालय अतिररक्त 
समूह प्रशासन 

150=  ह.स.चा. श्री रािेश्याम बढुाथोकी जनक न्शिा सामग्री केतद्र तल. 
मिपत्र छपाई 
सानोदठमी 

151=  ह.स.चा.(प्र.ज.) श्री तबष्ण ुबहादरु गाहा प्रहरी प्रिान कायािलय, नक्साल 
सवारी  

152=  ह.स.चा. (स.प्र.ज.) श्री गणेश बहादरु शे्रष्ठ 
रार्िय सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रन्शिण 
प्रतिष्ठान, मािािीथि 

सवारी  

153=  ह.स.चा. श्री कातछा तसंखडा गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं प्रशासन 
154=  ह.स.चा. श्री गोर्वतद अतिकारी कृर्ष र्वभाग प्रशासन 
155=  ह.स.चा. श्री योगेतद्र शे्रष्ठ पश ुसेवा र्वभाग, हररहरभवन लतलिपरु प्रशासन 
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तस.नं पद कमिचारीको नाम/थर कायािलय कायिरि शाखा 

156=  ह.स.चा. 
श्री राजेतद्र प्रसाद 
लातमछाने 

रेतडयो नेपाल 
लेखा 

157=  ह.स.चा. श्री तनमिल शे्रष्ठ गहृ मतत्रालय, तसंहदरवार, काठमाडौं 
सवारी  

158=  ह.स.चा. (ग.ुका.ह.) श्री यम बहादरु तसंखडा 
नेपाली सेना, यदु्धकायि 
तनदेशनालय,बलातिकृि र्वभाग 

सवारी  

159=  प्र.ज. श्री पूणि बहादरु के.सी. प्रहरी प्रिान कायािलय, नक्साल 
सरुिा 

160=  स.प्र.ज. श्री केशव सापकोटा 
रार्िय सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रन्शिण 
प्रतिष्ठान, मािािीथि सरुिा 

161=  प्र.ज. श्री िनमाया महिो 
प्रहरी प्रिान कायािलय, सञ् चार 
तनदेशनालय नक्साल प्रहरी सञ् चार 

162=  का.स. श्री रामप्रसाद लातमछाने तसंचाई र्वकास तडतभजन, काठमाडौं लेखा 
163=  का.स. श्री सरेुतद्र महजिन नारायणर्हटी दरबार संग्रहालय प्रशासन, प्रसे 
164=  का.स. श्री न्जि गोर्वतद शे्रष्ठ नारायणर्हटी दरबार संग्रहालय JEOC 

165=  का.स. श्री मञ्जु न्घतमरे साझा स्वास्थ्य सेवा, िेत्रपाटी ढल्को 
मिदािा 
नामावली रूज ु

166=  का.स. 
श्री र्टकाप्रसाद 
अतिकारी 

रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमति,रेतडयो 
नेपाल 

मिदािा 
नामावली रूज ु

167=  का.स. श्री रर्वतद्र महजिन स्वास्थ्य सेवा र्वभाग 
मिदािा 
नामावली रूज ु

168=  का.स. श्री राम बहादरु खत्री कम्पनी रन्जष्टारको कायािलय, तत्रपरेुश्वर न्जतसी 

169=  का.स. श्री नारायण खत्री 
रेतडयो प्रसार सेवा र्वकास सतमति,रेतडयो 
नेपाल न्जतसी 

170=  का.स. श्री श्रीभक्त तयौपाने मदु्रण र्वभाग 
समानपुातिक 
ईकाइ 

171=  का.स. श्री भैरब बजगाईं रार्िय सहकारी र्वकास बोडि पयिविण 

172=  का.स. श्री लक्ष्मीनानी च्यामे 
कानून, तयाय िथा संसदीय मातमला 
मतत्रालय 

प्रशासन 

173=  का.स. श्री र्वदरु राना िेत्री नेपाल टेतलकम प्रशासन 
174=  का.स. श्री सशुीला भण्डारी रार्िय परीिा बोडि, सानोदठमी प्रशासन 

175=  प्यठु श्री िीथि बहादरु िामाङ 
नेपाली सेना, यदु्धकायि 
तनदेशनालय,बलातिकृि र्वभाग 

सरुिा 
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 अनसूुची –७ 

मिदान केतद्रमा प्रयोग भएका सामग्री 
तस.नं. मिदान केतद्रमा प्रयोग हनेु सामानहरू आवश्यक पररमाण  सङ्खख्या इकाइ 

1 स्टाम्प प्याड मसी प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
2 स्वन्स्िक छाप (र्पिल) प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
3 स्वन्स्िक छाप (रबर) प्रति मिदान केतद्र  6 थान 
4 लाहा प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
5 नउड्ने मसी भएको माकि र पेन प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
6 सतुिलो रंगको सरुिा सील प्रति मिपेर्टका  9 थान 
7 हररयो/सेिो रंगको सरुिा सील (िातलम प्रयोजनको लातग) प्रति मिपेर्टका 3 थान 

8 मिपेर्टका स्टीकर (हल्का हरीयो) प्रति मिपेर्टका  2 थान 
9 मिपेर्टका स्टीकर (हल्का रािो) प्रति मिपेर्टका  2 थान 
10 मिपेर्टका स्टीकर (कालो) प्रति मिपेर्टका  2 थान 
11 माकि र पेन प्रति मिदान केतद्र  5 थान 
12 स्ट्याम्प प्याड प्रति मिदान केतद्र  6 थान 
13 पसुर्पन (प्याकेट) प्रति मिदान केतद्र  1 प्याकेट 
14 न्क्लप पीन प्रति मिदान केतद्र  1 प्याकेट 
15 स्केल प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
16 स्टापलर मेन्शन  प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
17 स्टापलर र्पन (वट्टा) प्रति मिदान केतद्र  1 वट्टा 
18 कैं ची प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
19 ग्लनु्स्टक प्रति मिदान केतद्र  1 थान 

20 सोसर प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
21 औषिी प्याकेट प्रति मिदान केतद्र  1 प्याकेट 
22 क्यालकुलेटर मेन्शन प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
23 रबर म्याट प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
24 छेकाबारा प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
25 टेबल घडी ब्याट्री सर्हि प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
26 पन्तचङ मेन्शन प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
27 टचिलाइट ब्याट्री सर्हि प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
28 कमिचारी प.प. काडि होल्डर र डोरी सर्हि प्रति मिदान केतद्र  13 थान 
29 स्वयं सेवक प.प.काडि होल्डर र डोरी सर्हि प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
30 मिगणना कमिचारी पररचय पत्र प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
31 मिदान प्रतितनति प.प.काडि होल्डर र डोरी सर्हि प्रति मिदान केतद्र  25 थान 
32 तभत्र काडि प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
33 बार्हर काडि प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
34 पूरूष काडि प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
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35 मर्हला काडि प्रति मिदान केतद्र  4 थान 
36 हािहतियार तनषेि प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
37 िमु्रपान तनषेि प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
38 मिदािा क्रम सङ्खख्या .... देन्ख .... सम्म काडि प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
39 मिदान केतद्र काडि प्रति मिदान केतद्र  2 थान 

40 

प्लार्ष्टक थैलो (तनवािचन अतिकृिको कायािलयबाट मिदान 
केतद्रसम्म मिपत्र लैजान, न्ज.तन.का. बाट मिदान केतद्र 
समम सामग्री लैजान र मिदान केतद्रमा बांकी रहेका 
सामानहरू र्फिाि ल्याउन)  

प्रति मिदान केतद्र  4 थान 

41 प्लार्ष्टक बोरा प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
42 पोल बकु प्रति मिदान केतद्र  1 थान 
43 तनवािचन सम्बतिी ऐन तनयम संग्रह प्रति मिदान केतद्र  2 थान 
44 तनवािचन आचार संर्हिा प्रति मिदान केतद्र   2 थान 

45 प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा तनवािचन तनदेन्शका प्रति मिदान केतद्र   2 थान 

 46 मिपत्र प्रति मिदान केतद्र  
dtbftf ;+Vof 
cg';f/ 

थान 

47 प्लार्ष्टक सिुली (१ केजीको रोल) प्रति मिदान केतद्र 1 /f]n 

48 प्यार्कङ्ग टेप  प्रति मिदान केतद्र 1 yfg 

49 नेपाली कागजको खाम  प्रति मिदान केतद्र 4 yfg 

50 नेपाली कागजको खाम  प्रति मिदान केतद्र 6 yfg 

51 तनर्वदिा मिपत्र राख् ने नेपाली खाम  प्रति मिदान केतद्र 2 yfg 

52 सेिो कागज A 4 साइज ३० तसट प्रति मिदान केतद्र 1 l;^ 

53 रेकडि फाइल र्फिा सर्हि  प्रति मिदान केतद्र 4 yfg 

54 िागो (थैलो तसलाउन उपयकु्त हे्न खालको) प्रति मिदान केतद्र 1 uf]nL 

55 तसयो (कपडाको थैलो तसलाउन सर्कने) प्रति मिदान केतद्र 1 j^f 

56 खान्प्सयो (बोरा तसलाउन तमल्ने) प्रति मिदान केतद्र 1 j^f 

57 फलार्टन कपडा प्रति मिदान केतद्र 3 yfg 

58 सलाई  प्रति मिदान केतद्र 2 yfg 

59 

कोरा कपडा थैला (तनवािचन अतिकृिको कायािलयबाट 
मिदान केतद्रसम्म मिपत्र लैजान र मिदान केतद्रमा बांकी 
रहेका सामानहरू र्फिाि ल्याउन)  

प्रति मिदान केतद्र  4 थान 

60 कोरा कपडा (दईु तमटरको टुक्रा) प्रति मिदान केतद्र  3 थान 
61 जेलपेन (कालो) प्रति मिदान केतद्र  1 प्याकेट 
62 जेलपेन (रािो) ५ थानको प्याकेट प्रति मिदान केतद्र  1 प्याकेट 
63 मैनविी प्याकेट प्रति मिदान केतद्र  2 प्याकेट 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   224 

अनसूुची –८ 

प्रति प्याकेट औषिीमा रहेका र्वतभन्न १९ र्कतसमका औषिीहरूको र्ववरण 

 

क्र.सं. सामग्रीको र्ववरण र स्पेतसर्फकेशन पररमाण 
k|lt 
dtbfg 
s]Gb 

इकाइ 

1.  औषिी प्याकेट (र्वतभन्न १९ र्कतसमका औषिीहरू समावेश भएको) 
1. Paracetamol BP/IP 500mg. 1X10/Strip -2 Strips 
2. Metronidazole BP/IP 400 mg. 1X10/Strip - 2 Strips 

3. Ibuprofen BP/IP 400 mg. 1X10/Strip - 1 Strip 
4. Oral Rehydration Salt (WHO Recommended Formula) 

Suitable for 5 to 6 Glass/Pkt.- 15Pkts. 
5. Eye Ointment (Chloramphenicol Applicape) 10 pcs./Pkt.- 

1Pkt.  

6. Povidone Iodine BP/IP 5% ww (0.5 ww Available Iodine) 
100ml/bottle- 1 Bottle 

7. Cetirizine Hydrochlorode BP/IP  10mg. 1X10/Strip- 2 
Strips  

8. Diclofenac GEL 30 grm./Tube - 1 Tube 

9. Adhesive Tape (2.5cmX1m) 1"- 1 Pcs. 
10. Absorbent Cotton Wool BP/ IP 75 grm/Piece - 1 Pcs. 

11. Gauze Bandage 100% cotton 4"X6",100% cotton , 12 
pcs/packet -1Pkt. 

12. Medicated Plaster, size: 19mmX70mm, 10 pcs/Pkt. - 1 
Pkt. 

13.  Tab. Ondesetrone 4mg. BP/IP, 1X10/strip - 1 strip 

14. Tab. Promethazine theoclate 25mg. BP/IP, 1X10/strip- 
1 strip 

15. Tab. CPM, Paracetamol & Phelyepherine 1X10/strip - 1 
strip 

16. Antacid tablet (Magnesium hydroxide 25mg. 

Magnesium Trisilicate 50mg. & Aluminum Hydroxide 
300mg. tablet) 1X12/strip- 1 strip 

17. Tablet Drotraverine 40mg. BP/IP, 1X10/strip- 1 strip 
18. Tablet Ranitidine 150 mg. BP/IP 1X10/strip- 1 strip 
19. Antibiotic ointment (Neomycin 3400 U, Bacitracin 400 

U, Polymyxin B 5000 U) 5g.- 1 Tube.  
 

1 प्याकेट 
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अनसूुची –९ 

िते्रीय/ न्जल्ला तनवािचन कायािलयबाट खररद गररएका मिदान केतद्रमा प्रयोग हनुे सामग्रीहरू 

l;=g+= ;fdu|Lsf] laa/0f :k]l;lkms];g 

b/aGbL k|lt dtbfg 
s]Gb|÷dtk]l6sf 

1 प्लार्ष्टक सिुली १ के.जीको   रोल) १ के.जीको   (रोल) 1 

2 प्यार्कङ्ग टेप २ इतच चौडाई ५० तमटर लम्वाई 
भएको 1 

3 नेपाली कागजको खाम (१०x१५) 4 

4 नेपाली कागजको खाम (४x९) 6 

5 तनर्वदिा मिपत्र राख् ने नेपाली खाम तभत्र कपडा भएको 2 

6 सेिो कागज A 4 साइज ३० तसट 
 

1 

7 रेकडि फाइल र्फिा सर्हि ९.५ x १४ इतच, तनवािचन आयोग र 
नेपाल सरकारको लोगो सर्हि, तनवािचन 
आयोग, प्रदेश सभा सदस्य िथा 
प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन, २०७४, 
मखु्य /तनवािचन अतिकृिको 
कायािलय......................तनवािचन 
िेत्र..............न्जल्ला र्प्रतट गरेको। 

4 

8 िागो (थैलो तसलाउन उपयकु्त हनेु 
खालको) 

 

1 

9 तसयो (कपडाको थैलो तसलाउन 
सर्कने) 

 

1 

10 खान्प्सयो (बोरा तसलाउन तमल्ने) 
 

1 

11 सलाई 
 

2 
12 फलार्टन कपडा एक तमटरको टुक्रा 

 
2 

13 कोरा कपडाको थैलो (१८ x २८.५ देन्ख २९ इतच, प्रति 
तमटर स्क्वार कम्िीमा ९५ ग्राम िौल 
भएको, सि प्रतिशि सतुिको बाक्लो 
कोरा कपडाबाट बनेको थैलो  तसलाएर 
ददन ुपने ) 

4 

14 कोरा कपडा दइु तमटरको टुक्रा ५८ देन्ख ६० इतच चौडाइ भएको, प्रति 
तमटर स्क्वार कम्िीमा ९५ ग्राम िौल 
भएको, सि प्रतिशि सतुिको बाक्लो दईु 
तमटरको टुक्रा 

4 

15 जेलपेन कालो 
 

10 

16 जेल पेन रािो 
 

5 

17 मैनबिी 
 

2 
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अनसूुची –१० 
अनगुमन टोली िथा सकु्ष्म अनगुमनकिािको कायि र्ववरण 

 

अनगुमन टोली प्रमखुको काम, कििव्य र अतिकार  

आफू खर्टएको न्जल्लामा तनवािचनको सम्बतिमा देहायका र्वषयहरूको अनगुमन गरी आयोगमा 
तनयतमि प्रतिवेदन पेश गनेः– 

१) तनवािचन प्रचार–प्रसार प्रचतलि कानून बमोन्जम भए नभएको, 

२) पयिवेिकले आचार संर्हिाको पालना गरे नगरेको, 

३) तनवािचनसम्बतिी काम कारबाही स्वच्छ, स्वितत्र, तनष्पि र भयमकु्त वािावरणमा रूपमा भए 

नभएको, 

४) राजनीतिक दल िथा उम्मेदवारले सहज रूपमा प्रचार–प्रसार गनि पाए नपाएको,  

५) मिदानको ददन मिदान केतद्रमा कसैले कुनै र्कतसमको डर, िाक वा त्रास देखाई वा अतय 
र्कतसमले अननु्चि प्रभाव पारी तनवािचनसँग सम्बन्तिि काम वा मिदानको कामको तनष्पििा 
र स्वितत्रिामा असर प¥ुयाउने काम गरे नगरेको, 

६) मिदािाले भयमकु्त वािावरणमा मिदान गनि पाए नपाएको,  

७) पयिवेिकको भतूमका र र्क्रयाकलाप तनष्पि एवं व्यावसार्यक भए नभएको र तनजले पयिवेिण 
गनि पाए नपाएको, 

८) तनवािचनको लातग आवश्यक सािन र श्रोिको उपलब्ििा िथा पररचालन न्स्थति सतिोषजनक 
भए नभएको, 

९) तनवािचनमा सरुिाको व्यवस्था प्रभावकारी भए नभएको, 

१०) पनुः मिदान गनुिपने वा मिदान केतद्रको मिदान रद्द गने र्वषयमा आयोगले ददएको तनदेशन 
बमोन्जम कायि भए नभएको,  

११) उम्मेदवार, मिदािा, मिदान केतद्र र मिगणना स्थल लगायिको सरुिा व्यवस्था भरपदो र 
पयािप्त भए नभएको, 
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१२) मिगणनाको काम प्रचतलि कानून बमोन्जम स्वच्छ र तनष्पि रूपमा भए नभएको, 

१३) तनवािचनमा संलग्न कमिचारीले प्रचतलि कानून बमोन्जम आफ्नो काम, कििव्य र अतिकारको 
प्रयोग र पालना गरे नगरेको,  

१४) तनवािचन प्रचार–प्रसार अवति, मिदानको ददन र तनवािचन पररणाम साविजतनक भएपतछको 
अवस्थाको लातग शान्ति सरुिाको आवश्यक ियारी र त्यस्िो हरेक चरणमा शान्ति सरुिाको 
अवस्था सतिोषजनक रहे नरहेको, 

१५) क) स्वच्छ र स्वितत्र तनवािचन सम्पन्न गने आयोगको न्जम्मेवारी र प्रतिवद्धिा र्वपरीि कुनै 
साविजतनक सञ्चार माध्यमबाट अनगिल र िथ्यहीन सामग्रीको प्रचार प्रसार गरी आयोगको 
छर्व र तनवािचन व्यवस्थापनको काममा नकारात्मक वािावरण सजृना गने काम भए नभएको। 

ख) तनवािचन (कसरु र सजाय) ऐन, २०७३ ले अनगुमन टोलीलाई ददएको अतिकार प्रयोग गने 
र सो अतिकार प्रयोगको क्रममा भएको कारबाहीको जानकारी आयोगलाई गराउने, 

ग) तनवािचनसँग सम्बन्तिि र्वषयमा तनवािचन अतिकृि वा न्जल्ला तनवािचन कायािलय वा अतय 
तनकायसँग समतवय गने,  

घ) आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन यसै तनदेन्शका बमोन्जम अनगुमन एकाईि माफि ि ्आयोग 
समि तनयतमि रूपमा पेश गने । 

 

सूक्ष्म अनगुमनकिािको काम, कििव्य र अतिकारः (१) सूक्ष्म अनगुमनकिािको काम, कििव्य र 
अतिकार देहाय बमोन्जम हनुेछः– 

क) आयोगले सञ्चालन गने अतभमखुीकरण कायिक्रममा सहभागी भई आफ्नो काम, कििव्य, अतिकार, 
कायिप्रर्क्रया र सेवा शिि समेिका र्वषयमा स्पष्ट हनुे,  

ख)  मिदानको ददन आफू खर्टएको मिदानस्थलमा रहेका सबै मिदान केतद्रमा देहायका 
र्वषयहरूमा तनरतिर रूपमा सूक्ष्म अनगुमन गरी सोको प्रतिवेदन घटना पर्हचान प्रणाली 
(इभेतट ट्रयार्कङ्ग तसस्टम) माफि ि ्तनयतमि रूपमा आयोगमा पेश गनेः–  

१) तनिािररि समयमा मिदान प्रारम्भ भए नभएको,   
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२) मिदान प्रर्क्रया सचुारू रूपमा सञ्चालन भए नभएको,   

३) कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले मिदान केतद्र कब्जा गरे नगरेको वा  कब्जा 
गने प्रयत्न गरे नगरेको,  

४) मिदान केतद्रमा उपन्स्थि मिदािाहरूलाई मिदान गनिमा कसैले बािा अवरोि प¥ुयाए  
नप¥ुयाएको,  

५) मिदान केतद्रमा खर्टएका अतय कमिचारी िथा सरुिाकमीले आयोगको नीति तनदेशन 
र प्रचतलि कानून बमोन्जम काम गरे नगरेको ।  

-ग)  खण्ड (ख) बमोन्जम सूक्ष्म अनगुमन गरी सो को जानकारी आयोग, सम्बन्तिि तनवािचन 
अतिकृि र तनवािचन अतिकारीलाई समेि गराउने,  

घ) आफू खर्टएको मिदान स्थलमा मिदानको कायि सम्पन्न भई न्जल्ला सदरमकुाम फकी 
सकेपतछ सूक्ष्म अनगुमनको क्रममा आफूले  सङ्कलन गरेको श्रव्य दृश्य, फोटो वा यस्िै 
प्रकृतिका अतय प्रमाणहरू संलग्न गरी देहायका र्वषयहरू समेि खलुाई आयोग समि 
प्रतिवेदन पेश गनेः– 

१) िोर्कए बमोन्जम मिदान केतद्र तनमािण गरे नगरेको, 

२) मिदान शरुू हनुे समयभतदा अगावै मिदान अतिकृि सर्हिको टोली मिदानस्थल 
पगेु नपगेुको,  

३) उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका प्रतितनति मिदान शरुू हुँदाका अवस्थामा उपन्स्थि 
भए नभएको,  

४) तनिािररि समयमा मिदान शरुू भए नभएको,  

५) मिदान केतद्रमा मिदािाको चाप भए नभएको,  

६) मिदािाको लाइन व्यवन्स्थि भए नभएको, मिदानमा प्राथतमकिा पाउन ु पनेले 
प्राथतमकिा पाए नपाएको,  

७) मिपेर्टकामा तसलछाप लगाउने र मचुलु्का गने काम समयमा सम्पन्न भए नभएको,  

८) मिदान केतद्रमा खर्टएका कमिचारीको टोली मिदान केतद्रबाट प्रस्थान गरेको नगरेको,  
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९) मिपेर्टकाको ढुवानी व्यवस्था राम्ररी तमलाइए नतमलाइएको, 

१०) कसैले अकािको नामबाट मिदान गनि आए नआएको,  

११) मिदािाले मिदािा पररचय पत्र साथमा तलइ आए नआएको,  

१२) मिदान केतद्रमा खर्टएको टोली वा कमिचारी र सरुिाकमी बीचको सम्बति राम्रो 
रहे नरहेको,  

१३) मिदान कायिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका प्रतितनति वा समथिकहरूको 
सहयोगी भतूमका रहे नरहेको,   

१४) तनवािचनको स्वच्छिामा आचँ पगु्ने कुनै र्कतसमका घटना वा र्क्रयाकलाप भए 
नभएको यदद भएको भए के भएको  

१५) मिदान केतद्रमा पयिवेिकहरू आए नआएको र आएको भए के कति सङ्खख्यामा 
आएका  

१६)तनवािचन पयिवेिकहरूको भतूमका के कस्िो भएको पाइयो  

१७) तनवािचनका क्रममा सञ्चारकमीको भतूमका के कस्िो  रहेको पाइयो  

१८) पयिवेिकहरूले आचारसंर्हिा पालना गरे नगरेको र आचार संर्हिा उल्लङ्घन गरेकोमा 
कारबाही भए नभएको। 
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अनसूुची ११ 

स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) मा खर्टएका अनगुमन टोली प्रमखुहरूको र्ववरण 

l;=g+

= 
lhNnf kb gfd, y/ sfof{no s}lkmot 

! 

k;f{,  Aff/f, 

/f}tx6 / 

;nf{xL 

;lrj >L /fhLj uf}td 
k|=d=tyf d=k=sf] 

sfof{no 

$ 

lhNnfsf] 

;du| 

cg'udg 

@ 

l;/xf, ;Kt/L, 

wg'iff / 

dxf]Q/L 

gfoj 

dxfGofoflwjQmf 

>L vu/fh 

kf}8]n 

dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 

$ 

lhNnfsf] 

;du| 

cg'udg 

# 

k;f{ 

gfoj dxfn]vf 

k/LIfs 

>L afdb]j zdf{ 

clwsf/L 

dxfn]vfk/LIfssf] 

sfof{no 
 

$ ;x GofoflwjQmf 
>L ;+hLj/fh 

/]UdL 

dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 
 

% 

Aff/f 

;x GofoflwjQmf 
>L s[i0flhjL 

l3d/] 

dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 
 

^ ;x ;lrj 
>L /fd]Zj/ 

b+ufn 

hg;+Vof tyf 

af=dGqfno 
 

& 

/f}tx6 

;x;lrj >L lj/]Gb| s'df/ 

ofbj 

u[x dGqfno  

* 
gfoj dxfn]vf 

k/LIfs 

>L dx]Zj/ 

sfkm\n] 

dxfn]vf k/LIfssf] 

sfof{no 
 

( 

;nf{xL 

;x ;lrj 
>L hfgsLjNne 

clwsf/L 

clVtof/ b'?kof]u 

cg';Gwfg cfof]u 
 

!) ;x GofoflwjQmf >L p4j k'8f;}gL 
dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 
 

!! 

l;/xf 

;x;lrj 
>L /fdk|;fb 

yklnof 

o'jf tyf v]ns'b 

dGqfno 
 

!@ ;x GofoflwjQmf >L w|'j rf}xfg 
clVtof/ b'?kof]u 

cg';Gwfg cfof]u 
 

!# ;Kt/L ;x GofoflwjQmf 
>L v]d/fh 

1jfnL 

dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 
 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   231 

!$ ;x;lrj 
>L 5jLGb| 

k/fh'nL 

;fdfGo k|zf;g 

dGqfno 
 

!% 

Wfg'iff 

;x;lrj >L OlGb/f bfxfn Gf]kfn sfg"g cfof]u  

!^ ;x;lrj >L uh]Gb| 7fs'/ ;DklQ z'4Ls/0f ljefu  

!& 

Dfxf]Q/L 

dxflgb]{zs >L aneb| lu/L d'b|0f ljefu  

!* ;xGofoflwjQmf 
>L u0f]zafa' 

cof{n 

dxfGofoflwjQmfsf] 

sfof{no 
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अनसूुची –१२ 
स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) मा खर्टएका सकु्ष्म अनगुमनकिािको र्ववरण 

 

तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 

१ प्रशासकीय अतिकृि श्री र्वजय गौिम 
न्जल्ला प्रशासन कायािलय, 
काठमाण्डौ 

पसाि 

कातलकामाई, 
न्जराभवानी, 

ठोरी 
गाउँपातलका 

२ उपमहालेखा तनयतत्रक श्री हेमराज पौडेल 
महालेखा तनयतत्रकको कायािलय, 
काठमाण्डौ 

तबतदबातसनी 
गाउँपातलका, 

तबरगंज 
महानगरपातलका 
र सखवुा प्रसौनी 
गाउँपातलका 

३ उपमहालेखा तनयतत्रक श्री सूयिमणी गौिम 
महालेखा तनयतत्रकको कायािलय, 
काठमाण्डौ 

पसािगढी, 
पोखररया र 
बहदुरमाई 
नगरपातलका 

४ उपसन्चव  श्री रूपेश कुमार शाह संसद सन्चवालय 

िोतबनी, पकाहा 
मैनपरु र पटेवाि 

सगुौली 
गाउँपातलका 

५ उपसन्चव श्री दशरथ तमश्र केशर पसु्िकालय 

बारा 

तसम्रौनगढ 
नगरपातलका, 
सवुणिपरु 

नगरपातलका, 
र्वश्रामपरु 
गाउँपातलका 

६ शाखा अतिकृि श्री प्रमोदकुमार ढुङ्गाना 
अन्ख्ियार दरुूपयोग अनसुतिान 
आयोग 

आदशि 
कोटवाला 

गाउँपातलका, 
करैयामाई 

गाउँपातलका र 
कलैया 

उपमहानगरपातल
का 
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तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 

७ उपसन्चव श्री भेषराज ररजाल 
अन्ख्ियार दरुूपयोग अनसुतिान 
आयोग 

कोल्हवी 
नगरपातलका, 
न्जिपरु तसमरा 
उपमहानगरपातल
का र देविाल 
गाउँपातलका 

८ उपसन्चव श्री भीमप्रसाद भट्टराई उद्योग मतत्रालय 

नीजगढ, 
पचरौिा 

नगरपातलका र 
परवानीपरु 
गाउँपातलका,  

९ शाखा अतिकृि श्री मनोज श्रीवास्िव राजस्व तयायातिकरण 

फेटा, बारागढी 
गाउँपातलका र 
महागढीमाई 
नगरपातलका 

१० उपसन्चव (कानून) श्री परुूषोिम खतिवडा 
नेपाल ट्रष्टको कायािलय, 
काठमाण्डौं 

रौिहट 

देवाही गोनाही र 
चतद्रपरु 

नगरपातलका, 
दगुाि भगविी 
गाउँपातलका 

१३ प्रमखु नार्प अतिकृि 
श्री शत्रघुन प्रसाद 
यादव 

नार्प कायािलय, सलािही 

राजपरु र 
राजदेवी 

नगरपातलका, 
यमनुामाई 
गाउँपातलका 

१४ शाखा अतिकृि श्री बाबरुाम पौडेल 
अन्ख्ियार दरुूपयोग अनसुतिान 
आयोग 

ईशनाथ, 
कटहररया र 
गढीमाई 

नगरपातलका 

१६ 
वररष्ट िरकारी र्वकास 
अतिकृि 

श्री सूयि बहादरु थापा 
िरकारी र्वकास तनदेशनालय, 
खमुलटार 

गरूडा, गजुरा र 
गौर 

नगरपातलका 

१७ शाखा अतिकृि श्री पाथिमणी तयौपाने 
न्जल्ला जनस्वास्थ्य कायािलय, 
भक्तपरु 

सलािही 

ईश्वरापरु, 
कर्वलासी, 
गोडैटा 

नगरपातलका 
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तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 

१८ शाखा अतिकृि श्री दीव्यराज न्घतमरे सवोच्च अदालि, काठमाण्डौ 

चक्रघट्ट, 
चतद्रनगर र 
िनकौल 

गाउँपातलका 

१९ कानून अतिकृि 
श्री अवि र्कशोर 
कुशवाहा 

वन र्वभाग, काठमाण्डौ 

ईश्वरपरु, 
कर्वलासी र 

गोडैटा 
नगरपातलका 

२० तनदेशक श्री दीपक अतिकारी काठमाण्डौ महानगरपातलका 

ब्रहमापरुी, 
रामनगर 

गाउँपातलका र 
मलंगवा 

नगरपातलका 

२२ उपसन्चव श्री झङ्कनाथ शमाि 
प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषद्को 
कायािलय 

हररपवुाि र 
हररवन 

नगरपातलका, 
पसाि 

गाउँपातलका 

२३ प्रहरी तनरीिक श्री वमबहादरु खड्का रार्िय सिकि िा केतद्र 
कौडेना र 
बसबररया 
गाउँपातलका 

२४ कम्प्यटुर अतिकृि श्री सरेुश वास्िोला करदािा सेवा कायािलय, बालाज ु

तसराहा 

अनिमा र औरही 
गाउँपातलका, 
कजितहा 

नगरपातलका 

२७ उपसन्चव 
श्री ददनेश सागर 
भषूाल 

रार्िय सूचना आयोग 

भगवानपरु र 
लक्ष्मीपरु पिारी 
गाउँपातलका, 

तमचैया 
नगरपातलका 

२८ सहायक बन अतिकृि श्री अरूण कुमार गपु्ता 
न्जल्ला बन कायािलय, 
काठमाण्डौ 

लाहान 
नगरपातलका, 
र्वष्णपुरु र 

सखवुानातकारक
ट्टी गाउँपातलका 

२९ उपसन्चव श्री दगुािप्रसाद भिेूल शान्ति िथा पून:तनमािण मतत्रालय 
तसरहा र 
सखुीपरु 

नगरपातलका 
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तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 

३० उपसन्चव श्री हररशंकर ज्ञवाली महातयायातिवक्तीाको कायािलय 

महोिरी 

एकडारा 
गाउँपातलका, 
औरही र 
गौशाला 

नगरपातलका 

३१ 
न्जल्ला तनवािचन 
अतिकारी 

श्री सभुद्रा शमाि 
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, 
बाजरुा 

जलेश्वर र 
बददिबास 

नगरपातलका, 
र्पपरा 

गाउँपातलका 

३२ शाखा अतिकृि श्री लेखा पनेरू महि 
संस्कृति, पयिटन िथा नागररक 
उड्यन मतत्रालय 

बलवा, भँगाहा र 
मर्टहानी 

नगरपातलका 

३३ प्रहरी तनरीिक श्री कमल राई रार्िय सिकि िा केतद्र 

मनरा र 
रामगोपालपरु 
नगरपातलका, 
महोिरी 

गाउँपातलका 

३४ प्रहरी तनरीिक 
श्री कृष्णप्रसाद 
अतिकारी 

रार्िय सिकि िा केतद्र 

सान्म्सर सोँनमा 
गाउँपातलका, 
लोहरपट्टी 

नगरपातलका 

३५ उपसन्चव श्री हररकृष्ण ज्ञवाली 
सङ्ख घीय मातमला िथा स्थानीय 
र्वकास मतत्रालय 

िनषुा 

औरही, कमला 
र न्िरेश्वरनथा 
नगरपातलका 

३६ उपसन्चव श्री ज्ञानराज सवेुदी यवुा िथा खेवकुद मतत्रालय 

गणेशमान 
चारनाथ 

नगरपातलका, 
जनकपरु 

उपमहानगरपातल
का र 

जनकनन्तदनी 
गाउँपातलका 

३७ उपसन्चव 
श्री नागेतद्र केसरी 
पोखरेल 

सवोच्च अदालि, काठमाण्डौं 

िनषुािाम र 
नगराइन 

नगरपातलका, 
बटेश्वर 

गाउँपातलका 
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तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 

३८ शाखा अतिकृि  श्री चतद्रप्रसाद शमाि न्शिक सेवा आयोग 

तमतथला र 
तमतथला तबहारी 
नगरपातलका, 
मनु्खयापट्टी 
मसुहररया 
गाउँपातलका 

३९ शाखा अतिकृि श्री लक्ष्मण खनाल 
र्वशेष सरकारी वर्कलको 
कायािलय, काठमाण्डौ 

लक्ष्मीतनया 
गाउँपातलका, 
र्वदेह र 
शहीदनगर 
नगरपातलका 

४० शाखा अतिकृि श्री जीिप्रसाद लइुटेल 
न्जल्ला सरकारी वर्कलको 
कायािलय, काठमाण्डौ 

िनौजी 
गाउँपातलका, 

सबैला र हंसपरु 
नगरपातलका 

४१ उपसन्चव श्री महेश खनाल सवोच्च अदालि, काठमाडौं 

सप्तरी 

राजर्वराज 
नगरपातलका,  

महादव 
गाउँपातलका,  
बोदेवरसाईन 
नगरपातलका 

 

४२ 
न्जल्ला तनवािचन 
अतिकारी 

श्री प्रमे कुमार काफ्ले 
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, 
ईलाम 

कञ्चनपरु 
नगरपातलका, 
कृष्णसवरन 
गाउँपातलका,  

खडक 
नगरपातलका 

४३ 
न्जल्ला तनवािचन 
अतिकारी 

श्री जानकी कणि 
न्जल्ला तनवािचन कायािलय, 
सनुसरी 

वलान र्वहलु 
गाउँपातलका, 
हनमुाननगर 
कङ्कातलनी 

नगरपातलका,  
सरुूङ्गा 

नगरपातलका 

४४ कायिकारी अतिकृि श्री टेकराज पतथी गोदावरी नगरपातलका 
सप्तकोशी 

नगरपातलका, 
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तस.
नं. 

पद नाम कायािलय 
खर्टएको 
न्जल्ला 

अनगुमन गने 
स्थानीय िह 
शम्भनुाथ 

नगरपातलका,  
रूपनी 

गाँउपातलका 

४५ तनदेशक श्री नवराज लम्साल लोकसेवा आयोग, अनामनगर 

तछन्नमस्िा 
गाँउपातलका,  
डाक्नेश्वरी 

नगरपातलका, 
 तिरहिु 

गाँउपातलका 

४६ प्रहरी तनररिक श्री न्शवकुमार पौडेल रार्िय सिकि िा केतद्र 

तिलाठी 
कोईलाडी 

गाउँपातलका, 
र्वश्णपुरुा 

गाउँपातलका, 
बेल्ही चपेना 
गाँउपातलका 
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अनसूुची –१३ (क) 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो चरण) मा खर्टएका अनगुमन टोली 
प्रमखुको र्ववरण 

 

क्र.सं. 
खर्टएको 
न्जल्ला 

पद नाम कायािलय 

१ बागलङु सहसन्चव पसु्कर सापकोटा रािपति कायािलय न्शिलतनवास 

२ गोरखा 
कायिकारी 
 तनदेशक 

देवकुमारी गरुागाईँ शैन्िक जनशन्क्त र्वकास केतद्र, काठमाडौँ 

३ िाददङ सहसन्चव गणेश पाण्डे अथि मतत्रालय 

४ िाददङ सहसन्चव िु्रवराज जोशी 
भौतिक पूवाििार िथा यािायाि व्यवस्था 
मतत्रालय 

५ नवुाकोट सहसन्चव रामचतद्र ढकाल सूचना िथा संचार मतत्रालय 

६ नवुाकोट सहसन्चव कलानीति पौडेल तयाय सेवा िातलम केतद्र, बबरमहल 

७ तसतिपुाल्चोक सहसन्चव दामोदर रेग्मी अथि मतत्रालय 

८ तसतिपुाल्चोक सहसन्चव श्री भवुनहरी अयािल रार्िय सूचनाआयोग 

९ म्याग्दी सहसन्चव डा. हरर पौडेल 
संघीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रालय 

१० मसु्िाङ सहसन्चव सरेुश अतिकारी 
संघीय मातमला िथा स्थानीय र्वकास 
मतत्रालय 

११ रोल्पा सहसन्चव रामप्रसाद न्घतमरे रार्िय सिकि िा केतद्र 

१२ भोजपरु सहसन्चव ज्ञानेतद्र पौडेल वन िथा भसंूरिण मतत्रालय 

१३ रूकुमपवुि ना.म.ले.प. र्वष्ण ुप्रसाद ररजाल महालेखापररिकको कायािलय 

१४ संखवुासभा सहसन्चव ऋर्षराज भण्डारी रिा मतत्रालय 

१५ दोलखा सहसन्चव रामचतद्र दंगाल शहरी र्वकास िथा भवन तनमािण र्वभाग 
१६ ओखलढंुगा रन्जष्टार गीिाकुमारी हमेुगाईँ कम्पनी रन्जष्टारको कायािलय, तत्रपरेुश्वर 

१७ खोटाङ सहसन्चव नेत्र सवेुदी पनुतनमािण प्रातिकरण 

१८ पाँचथर सहसन्चव लीलादेवी गड्िौला 
कानून, तयाय िथा संसदीय मातमला 
मतत्रालय 

१९ मनाङ ना.म.ले.प. महेश्वर काफ्ले महालेखा पररिकको कायािलय 

२० िाप्लेजङु सहसन्चव िोयम राय 
मर्हला बालबातलका िथा समाज कल्याण 
मतत्रालय 

२१ जाजरकोट सहसन्चव छर्वतद्र पराजलुी सामातय प्रशासन मतत्रालय, काठमाडौँ 

२२ लमजङु महातनदेशक 
मनमाया पंगेनी 
भट्टराई 

तनजामति र्किाबखाना, हररहरभवन  

२३ बाजरुा महातनदेशक र्वश्वबाब ुपडुासैनी नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल र्वभाग, 

काठमाडौँ  
२४ रामेछाप महातनदेशक देवराज ढकाल श्रम र्वभाग, काठमाडौँ  
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क्र.सं. 
खर्टएको 
न्जल्ला 

पद नाम कायािलय 

२५ 

बागलङु, 

म्याग्दी, 
 पविि 

उप म.ले.प. बाबरुाम गौिम महालेखापररिकको कायािलय, बबरमहल 

२६ डोल्पा सहसन्चव लोकनाथ पौडेल गहृ मतत्रालय, काठमाडौँ 
२७ गोरखा सहसन्चव हरी प्रसाद बस्याल अथि मतत्रालय, तसंहदरबार 

२८ बैिडी सहसन्चव कृष्णहरी खड्का व्यवस्थार्पका संसद सन्चवालय, काठमाडौँ 
२९ बझाङ सहसन्चव जीवराज बढुाथोकी व्यवस्थार्पका संसद सन्चवालय, काठमाडौँ 
३० बागलङु सहसन्चव अजुिन कुमार खड्का व्यवस्थार्पका संसद सन्चवालय, काठमाडौँ 
३१ जमु्ला ना.म.ले.प. पदमराज पौडेल महालेखापररिकको कायािलय, बबरमहल 

३२ कातलकोट सहसन्चव िेजराज पाण्डे श्रम िथा रोजगार मतत्रालय, काठमाडौँ 

३३ रूकुम पन्श्चम सहसन्चव ददनेश भट्टराई 
संस्कृति पयिटन िथा नागररक उड्यन 
मतत्रालय 

३४ दाच ुिला सहसन्चव यज्ञप्रसाद भट्टराई उजाि आयोगको सन्चवालय, काठमाडौँ 

३५ सोलखुमु्ब ु सहतयायातिवक्ता डा. गोर्पचतद्र भट्टराई 
सत्य तनरूपण िथा मेलतमलाप आयोग, 

काठमाडौँ  
३६ हमु्ला सहतयायातिवक्ता खड्ग ब खड्का उच्च सरकारी वर्कलको कायािलय, वटुवल 

३७ मगु,ु  सहसन्चव मान ब. र्वश्वकमाि गहृ मतत्रालय 

३८ रसवुा सह सन्चव  गणेश राज वस्िी शान्ति िथा पनुिस्थापना मतत्रालय 
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अनसूुची –१३ (ख) 

प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (दोस्रो चरण) मा खर्टएका अनगुमन टोली 
प्रमखुको र्ववरण 

 

तस.नं
. 

न्जल्ला 

तनवािच
न िते्र 

(कायि 
िते्र) 

पद कायािलय नाम थर 

१ अछाम १ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री गोपाल प्रसाद ररजाल 

२ अछाम २ सहसन्चव लगानी वोडिको कायािलय श्री उिमभक्त वाग्ले 

३ अघािखाँची १ सहसन्चव 
व्यवस्थार्पका संसद 
सन्चवालय 

श्री सरुजकुमार दरुा 

४ इलाम २ सहसन्चव 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषद्को कायािलय 

श्री तडल्लीराम शमाि 

५ इलाम १ महातनदेशक 
मर्हला िथा बालबातलका 
र्वभाग 

श्री नरेशकुमार चापागाई 

६ उदयपूर १ महातनदेशक 
घरेल ुिथा साना उद्योग 
र्वभाग 

श्री शत्रिुन प्रसाद पडुासैनी 

७ उदयपूर २ सहसन्चव 

वेपिा पाररएका 
व्यन्क्तहरूको छानर्वन 
आयोग 

श्री भरिलाल शमाि 

८ कञ्चनपरु ३ सहतयायातिवक्ता 
अन्ख्ियार दरुूपयोग 
अनसुतिान आयोग 

श्री हरर प्रसाद जोशी 

९ कञ्चनपरु १,२ महातनदेशक नापी र्वभाग श्री गणेश प्रसाद भट्ट 

१० कर्पलबस्ि ु ३ सहसन्चव 
अन्ख्ियार दरुूपयोग 
अनसुतिान आयोग 

श्री बालकृष्ण न्घतमरे 

११ कर्पलबस्ि ु १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री गणेशबाब ुअयािल 

१२ काभ्रपेलातचोक १ रन्जष्टार उच्च अदालि पाटन श्री र्वमल पौडेल 
१३ काभ्रपेलातचोक १,२ सहसन्चव अथि मतत्रालय श्री शंकर प्रसाद खरेल 

१४ काभ्रपेलातचोक २ सहसन्चव नेपाल कानून आयोग श्री इन्तदरा दाहाल 

१५ कास्की १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री र्वश्वराज कोइराला 

१६ कास्की ३ सहसन्चव 
भौतिक पूवाििार िथा  
यािायाि मतत्रालय 

श्री केशव कुमार शमाि 
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तस.नं
. 

न्जल्ला 

तनवािच
न िते्र 

(कायि 
िते्र) 

पद कायािलय नाम थर 

१७ कैलाली १,२,३ रन्जिार 
उच्च अदालि, पाटन 
हेटौडा इजलास 

श्री खड्गराज अतिकारी 

१८ कैलाली ४,५ सहसन्चव 
उच्च सरकारी वर्कल 
कायािलय ,महेतद्रनगर 

श्री नरेतद्र बहादरु चतद 

१९ गलु्मी १ सहतयायातिवक्ता 
र्वशेष सरकारी वर्कल 
कायािलय, काठमाडौं 

श्री मरुारी प्रसाद पौडेल 

२० गलु्मी २ सहसन्चव 
व्यवस्थार्पका संसद 
सन्चवालय 

डा. भरि गौिम 

२१ न्चिवन २,३ सहसन्चव गहृ मतत्रालय श्री रामकृष्ण सवेुदी 

२२ न्चिवन १ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री उद्धव प्रसाद पडुासैनी 

२३ झापा १,२,३ सहतयायातिवक्ता 
अन्ख्ियार दरुूपयोग 
अनसुतिान आयोग 

श्री रवुकुमार चौहान 

२४ झापा ४,५ सहसन्चव न्शिा मतत्रालय श्री केशव दाहाल 

२५ डडेल्िरुा १ सहसन्चव 
सामान्जक सरुिा कोषको 
सन्चवालय 

श्री राजकुमार शे्रष्ठ 

२५ डोटी १ सहसन्चव रािपतिको कायािलय श्री हरर प्रसाद दवाडी 
२७ िनहुँ १ सहसन्चव उद्योग मतत्रालय श्री गोपीकृष्ण खनाल 

२८ िनहुँ २ सहसन्चव 

संस्कृति, पयिटन िथा 
नागररक उड्ययन 
मतत्रालय 

श्री डण्डरुाज न्घतमरे 

२९ िेह्रथमु १ िेत्रीय तनदेशक 
िेत्रीय वन कायािलय, 

र्वराटनगर 
श्री र्कशोरचतद्र गौिम 

३० दाङ २,३ सहसन्चव लोकसेवा आयोग डा. खगेतद्र प्रसाद सवेुदी 

३१ दाङ १ 
सह–िेत्रीय 
प्रशासक 

िेत्रीय प्रशासन कायािलय, 

पोखरा 
श्री बाबरुाम गौिम 

३२ दैलेख १ सह रन्जिार  
उच्च अदालि बीरेतद्रनगर 
, सखेुि 

श्री ददपेतद्रबाब ुथपतलया 

३३ दैलेख २ सहसन्चव 
शान्ति िथा पनुतनिमािण 
मतत्रालय 

श्री राम प्रसाद भट्टराई 

३४ िनकुटा १ सहतयायातिवक्ता 
उच्च सरकारी वर्कल 
कायािलय, इलाम 

श्री टेक बहादरु न्घतमरे 
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तस.नं
. 

न्जल्ला 

तनवािच
न िते्र 

(कायि 
िते्र) 

पद कायािलय नाम थर 

३५ िनषुा १,२ तनदेशक 
नेपाल कृर्ष अनसुतिान 
पररषद् 

डा. तसिाराम अयािल 

३६ िनषुा ३,४ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री लोकराज पराजलुी 

३७ 

नवलपरासी 
(वदिघाट ससु्िा 
पूवि) 

१ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री सन्तजवराज रेग्मी 

३८ 

नवलपरासी(वदि
घाट ससु्िा 
पन्श्चम) 

१ सहसन्चव 
अन्ख्ियार दरुूपयोग 
अनसुतिान आयोग 

श्री जानकी बल्लब 

अतिकारी 

३९ पविि १ सहतयायातिवक्ता 
उच्च सरकारी वर्कल 
कायािलय, बीरंगज 

श्री रवुमणी ज्ञवाली 

४० पसाि १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री कृष्णन्जवी न्घतमरे 

४१ पसाि ३,४ सहसन्चव रार्िय योजना आयोग श्री िीथिराज ढकाल 

४२ पाल्पा १ सहसन्चव भाषा आयोग श्री रामशरण सापकोटा 
४३ पाल्पा २ सहसन्चव लोकसेवा आयोग श्री पाराश्वर ढुङ्गाना 

४४ प्यठुान १ रन्जिार 
उच्च अदालि िलुसीपरु 
बटुवल ईजलास 

श्री ठतगतद्र कटे्टल 

४५ बाकेँ १ महातनदेशक मदु्रण र्वभाग श्री बलभद्र गीरी 
४६ बाँके २,३ सहसन्चव लोकसेवा आयोग श्री झक्क प्रसाद आचायि 

४७ बारा १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री सरेुतद्र बहादरु थापा 

४८ बारा ३,४ सहसन्चव 
संघीय मातमला िथा 
स्थानीय र्वकास मतत्रालय 

श्री रूद्र तसंह िामाङ 

४९ भक्तपरु १,२ सहतयायातिवक्ता 
अन्ख्ियार दरुूपयोग 
अनसुतिान आयोग 

श्री पदम प्रसाद पाण्डेय 

५० मकवानपरु १ सहसन्चव उजाि मतत्रालय श्री िमिराज कुइकेल 

५१ मकवानपरु २ सहसन्चव कानून आयोग श्री न्चरन्तजवी खनाल 

५२ महोिरी १,२ सहतयायातिवक्ता 
उच्च सरकारी वर्कलको 
कायािलय, जनकपरु 

श्री रवु कुमार भट्टराई 
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तस.नं
. 

न्जल्ला 

तनवािच
न िते्र 

(कायि 
िते्र) 

पद कायािलय नाम थर 

५३ महोिरी ३,४ सहसन्चव 
संघीय मातमला िथा 
स्थानीय र्वकास मतत्रालय 

श्री आनतदराज ढकाल 

५४ मोरङ ४,५,६ सहसन्चव अथि मतत्रालय श्री मकुुतद तनरौला 
५५ मोरङ १,२,३ सहसन्चव शहरी र्वकास मतत्रालय श्री राजेतद्रकुमार पौडेल 

५६ रूपतदेही १,२,३ सहसन्चव न्शिा मतत्रालय श्री बालकृष्ण पतथी 
५७ रूपतदेही ४,५ सहसन्चव गहृ मतत्रालय श्री तनमिला भट्टराई 

५८ रौिहट १,२ रन्जिार उच्च अदालि जनकपरु श्री मान बहादरु काकीं 

५९ रौिहट ३,४ सहसन्चव 
यवुा िथा खेलकुद 
मतत्रालय 

श्री रामप्रसाद थपलीया 

६० वददिया १ सहसन्चव कृर्ष र्वकास मतत्रालय श्री काशीराज दाहाल 

६१ वददिया २ सहतयायातिवक्ता 
उच्च सरकारी वर्कल 
कायािलय, पाटन 

श्री नारायण प्रसाद पौडेल 

६२ सप्तरी ३,४ सहतयायातिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                  
उच्च सरकारी वर्कल 
कायािलय र्वराटनगर 

श्री न्चरञ्जीवी  पराजलुी 

६३ सप्तरी १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय.रामशाहपथ 

श्री खेमराज ज्ञवाली 

६४ सलािही १,२ तनदेशक 

लोक सेवा आयोगको 
िेत्रीय तनदेशनालय 
पोखरा 

श्री र्वनोद बहादरु कँुवर 

६५ सलाही ३,४ सहसन्चव पशपंुिी र्वकास मतत्रालय श्री र्वमल कुमार तनमिल 

६६ सल्यान १ महातनदेशक 
कारागार व्यवस्थापन 
र्वभाग 

श्री कृष्णचतद्र न्घतमरे 

६७ तसतिलुी १ सहसन्चव न्शिा मतत्रालय श्री वैकुण्ठ प्रसाद अयािल 

६८ तसतिलुी २ सहसन्चव 
संघीय मातमला िथा 
स्थानीय र्वकास मतत्रालय 

श्री वेदबहादरु काकी 

६९ तसराहा ३,४ सहसन्चव 
भतुमसिुार िथा व्यवस्था 
मतत्रालय 

श्री मोहमद सार्वर हसेुन 

७० तसराहा १,२ सहसन्चव 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषद्को कायािलय 

श्री फन्णतद्र गौिम 

७१ सनुसरी १,२ सहतयायातिवक्ता 
महातयायातिवक्ताको 
कायािलय, रामशाहपथ 

श्री रमादेवी पराजलुी 

७२ सनुसरी ३,४ सहसन्चव सम्पन्ि सदु्धीकरण र्वभाग श्री गजेतद्रकुमार ठाकुर 



वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   244 

तस.नं
. 

न्जल्ला 

तनवािच
न िते्र 

(कायि 
िते्र) 

पद कायािलय नाम थर 

७३ सखेुि १ सहसन्चव 
प्रिानमतत्री िथा 
मन्तत्रपररषद्को कायािलय 

श्री नारायण प्रसाद रेग्मी 

७४ सखेुि २ सहसन्चव 
व्यवस्थार्पका संसद 
सन्चवालय 

श्री सदुिशन खडका 

७५ स्याङजा १ 
सहसन्चव 
(प्रार्वतिक) 

उद्योग मतत्रालय श्री ऋर्षराज कोईराला 

७६ स्याङजा २ सहसन्चव 
श्रम िथा रोजगार 
मतत्रालय 

श्री कृष्ण ज्ञवाली 

७७ काठमाडौ   सहतयायातिवक्ता तनवािचन आयोग श्री तगिाप्रसाद तिन्म्सना  

७८ काठमाडौ   सहतयायातिवक्ता 
रार्ष्टय तयार्यक प्रतिष्ठान , 

मनमैज ु
श्री गजेतद्र बहादरु तसंह 

७९ लतलिपरु   सहसन्चव 
मर्हला बालबातलका िथा 
ज्येष्ठ नागररक मतत्रालय 

श्री रातिका अयािल 
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अनसूुची –१४ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा खर्टएका सकु्ष्म अनगुमनकिािको र्ववरण 

 
qm=;+
= 

gfd bhf{ sfof{no vl6Psf] 
lhNnf / If]q 

१ Zofd bfxfn zfvf clws[t ;fdfGo k|zf;g dGqfno O{nfd ! / @ 
२ lji0f'x/L ltldN;Lgf pk;lrj :jf:Yo dGqfno kj{t ! 
३ ld7' yfkf pk;lrj dlxnf jfnjflnsf tyf ;dfh 

sNof0f dGqfno 8f]6L ! 

४ pk]Gb| s]z/ vgfn pk;lrj vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 
dGqfno ;'v]{t ! 

५ ;GWof Gof}kfg] jl/i7 sfo{qmd 
clws[t 

pRr kxf8L ul/jL lgjf/0f 
tyf lhljsf]kfh{g kl/of]hgf ;'v]{t @ 

६ bz/y wdnf pk;lrj ;+;b ;lrjfno sf:sL ! 
७ g]q k|;fb e§/fO{ pk;lrj ;+;b ;lrjfno sf:sL @ 
८ nj/fh hf]zL pk;lrj cfk"lt{ dGqfno sf:sL # 
९ e/t zdf{ pk;lrj u[x dGqfno aFfs] @ 
१० g]q kf}8]n lgb]{zs dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no bfª # 
११ an/fd 9sfn pk;lrj ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo 

ljsf; dGqfno ?kGb]xL 
१२ k|bLk ofbj pk;lrj g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb wg'iff ! 
१३ tf/f k|;fb lg/f]nf n]vf clws[t demf}nf zx/ PsLs[t 

jftfj/0fLo ;'wf/ cfof]hgf wg'iff @ 
१४ afa'/fd e08f/L pk;lrj cy{ dGqfno bfª @ 
१५ b'uf{ bQ 9sfn zfvf clws[t u[x dGqfno k;f{ ! 
१६ /fh]Gb| ofbj lhNnf e";+/If0f 

clws[t e";+/If0f sfof{no, ;nf{xL k;f{ @ 
१७ u0f]z lu/L k|x/L pkl/Ifs /fli6«o ;ts{tf s]Gb| k;f{ $ 
१८ cfwf/ s'df/ ;fx k|x/L lgl/Ifs /fli6«o ;ts{tf s]Gb| sfe]| ! 
१९ e"ld/fd zdf{ pk;lrj # g+= s/ sfof{no, nflhDkf6 sfe]| @ 
२० c?0f s'df/ u'Ktf ;xfos jg clws[t lhNnf jg sfof{no, sf7df8f}+ dxf]Q/L ! / 

@ 
२१ o'j/fh dxt pkGofoflwjQmf dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no dxf]Q/L # / 

$ 
२२ e/t vgfn pk;lrj s[lif dGqfno /f}tx6 ! 
२३ od k|;fb 9'Ëfgf pk;lrj cy{ dGqfno /f}tx6 # 

२४ ;'hLt s'df/ emf ;xfos jg clws[t 
/fi6«klt r'/] t/fO{ dw]z 
;+/If0f ljsf; ;ldlt, 
nltnk'/ 

;nf{xL ! 

२५ gj/fh h};L zfvf clws[t ;fdfGo k|zf;g dGqfno ;nf{xL @ 
२६ Zofd lszf]/ ;fkmL OlGhlgo/ l;+rfO{ ljefu ;nf{xL # 
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qm=;+
= 

gfd bhf{ sfof{no vl6Psf] 
lhNnf / If]q 

२७ hgs/fh hf]zL pk;lrj e"ld ;'wf/ dGqfno sGrgk'/ ! 
२८ /fdbQ kf08] pk;lrj /Iff dGqfno s}nfnL ! 
२९ ch'{g /fodfemL lhNnf lzIff clwsf/L lhNnf lzIff sfof{no, eQmk'/ l;/fxf # 
३० ;"o{ axfb'/ yfkf pk;lrj s[lif ljsf; dGqfno l;/fxf $ 
३१ OGb|dl0f kf]v/]n pk;lrj cy{ dGqfno s~rgk'/ @ 
३२ s[i0f axfb'/ sfsL{ pk;lrj phf{ dGqfno s~rgk'/ # 
३३ gj/fh nD;fn pk;lrj nf]s ;]jf cfof]u s}nfnL @ 
३४ bz/y ld> pk;lrj s]z/ k':tsfno s}nfnL # 
३५ o1/fh pk]|tL n]vf clws[t 4Gbf]Q/ zflGt tyf k"g{lgdf{0f 

kl/of]hgf s}nfnL $ 
३६ lzj k|;fb lqkf7L pk;lrj jfl0fHo dGqfno s}nfnL % 
३७ ;'zLn a}w pk;lrj ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo 

ljsf; dGqfno l;Gw'nL ! 

३८ 5lj l/hfn pk;lrj ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo 
ljsf; dGqfno l;Gw'nL @ 

३९ ho/fh e08f/L zfvf clws[t u[x dGqfno t]x|y'd ! 
४० dw';'bg k'8f;}gL sDKo'6/ clws[t ;fj{hlgs vl/b cg'udg 

sfof{no wgs'6f ! 
४१ z+s/ afj' cfrfo{ n]vfk/LIf0f clws[t dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no df]/ª ! 
४२ dx]Gb| lj=s= zfvf clws[t u[x dGqfno df]/ª @ 
४३ 1fg]Gb| jg pk;lrj lzIff ljefu df]/ª # 
४४ ;'zLn k|;fb cfrfo{ lgb]{zs e"ld;'wf/ tyf Joj:yf ljefu df]/ª $ 
४५ an/fd rf}w/L d'b|0f clws[t d'b|0f ljefu lrtjg @ 
४६ ;'zLn zdf{ kf}8]n lgb]{zs s]Gb|Lo tYofª\s ljefu :ofª\hf @ 
४७ b]jL e08f/L lgb]{zs eG;f/ ljefu u'NdL ! 
४८ 6f]knfn kf}8]n n]vfk/LIf0f clws[t dxfn]vf k/LIfssf] sfof{no u'NdL @ 
४९ dx]z kf08] pk;lrj :jf:Yo ;]jf ljefu slknj:t' ! 
५० /]g'sf kf08] pk;lrj kf7\oqmd ljsf; s]Gb| slknj:t' @ 
५१ 1fg/fh ;'j]bL zfvf clws[t o'jf tyf v]ns'b dGqfno ?kGb]xL ! 
५२ e"kfn zfSo pk;lrj cy{ dGqfno ?kGb]xL @ 
५३ lbgfgfy kGt pk;lrj -lzIff_ s[ltk'/ gu/kflnsf ?kGb]xL # 
५४ ;'/]z Gof}kfg] zfvf clws[t s[lif ljsf; dGqfno ?kGb]xL $ 
५५ nfnjxfb'/ sfsfL{ pk;lrj n]vf k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] 

sfof{no ?kGb]xL % 

५६ OGb| s'df/L yknLof pk;lrj ;+3Lo dfldnf tyf :yfgLo 
ljsf; dGqfno lrtjg ! 

५७ em+sgfy 9sfn pk;lrj u[x dGqfno lrtjg # 
५८ lbg]z ;fu/ e";fn pk;lrj ;fdfGo k|zf;g dGqfno dsjfgk'/ # 
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qm=;+
= 

gfd bhf{ sfof{no vl6Psf] 
lhNnf / If]q 

५९ eljZj/ kf08] pk;lrj u[x dGqfno -xfn sfh 
lgjf{rg cfof]u_ nlntk'/ ! 

६० eLd k|;fb bfxfn zfvf clws[t lgjf{rg cfof]u nlntk'/ @ 
६१ /fdrGb| v8\sf pk;lrj ;jf]{Rr cbfnt eQmk'/ ! 
६२ sdn/fh e08f/L pk;lrj :yfgLo ljsf; dGqfno dsjfgk'/ ! 
६३ ;"o{ k|;fb ;fksf]6f pk;lrj nf]s ;]jf cfof]u tgx'F ! 
६४ em+sgfy zdf{ pk;lrj k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] 

sfof{no ;'g;/L # 
६५ ad axfb'/ v8\sf k|x/L lg/LIfs /fli6«o ;ts{tf s]Gb| pbok'/ ! 
६६ k"0f{ k|;fb l/hfn pk;lrj lzIff dGqfno pbok'/ @ 
६७ jf;'b]j bfxfn pk;lrj l;+rfO{ ljefu kfNkf ! 
६८ n]vgfy 1jfnL pk;lrj ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft 

dGqfno kfNkf @ 

६९ a;Gt clwsf/L pk;lrj ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft 
dGqfno 

gjnk/f;L   
-jbf{3f6 ;':tf 
klZrd_ ! 

७० a;Gt kGyL  pk;lrj cy{ dGqfno 
gjnk/f;L   
-jb{3f6 ;':tf 
k"j{_ ! 

७१ lbjfs/ zdf{ zfvf clws[t cBfudg sfof{no, lqe'jg 
ljdfg:yn 

gjnk/f;L   
-jb{3f6 ;':tf 
k"j{_ @ 

७२ /3'gfy dxt pk;lrj pBf]u  emfkf @ 
७३ lgd{nf yfkf pk;lrj dlxnf jfnjflnsf tyf ;dfh 

sNof0f dGqfno emfkf # 
७४ v?b]j r'8fn k|d'v dfnkf]t dfnkf]t sfof{no, df]/ª emfkf % 
७५ /f]zgL b]jL sfsL{ pk;lrj dlxnf jfnjflnsf tyf ;dfh 

sNof0f dGqfno emfkf $ 

७६ ;'lw/ ;fkmL zfvf clws[t If]qLo k|zf;g sfof{no, 
wgs'6f af/f # 

७७ lji0f' kf]8]n zfvf clws[t nf]s ;]jf cfof]u 88]Nw'/f ! 
७८ /f]zgnfn ;'gf/ ;xfo lgb]{zs g]kfn ljB't k|flws/0f alb{of ! 
७९ cf]d l/hfn n]vf clws[t nf]s ;]jf cfof]u jlb{of @ 
८० od jflgof pkGofoflwjQmf dxfGofolwjQmfsf] sfof{no afFs] # 
८१ ofbj ;'j]bL pk;lrj s[lif ljsf; dGqfno ;Nofg 
८२ g]q e08f/L pk;lrj s[lif c5fd ! 
८३ nId0f 9sfn pk;lrj l;+rfO{ c5fd @ 
८४ j;Gt l;Ub]n pk;lrj cy{ dGqfno Ko"7fg ! 
८५ 8Da/ cfËbDa] zfvf clws[t lzIff dGqfno b}n]v ! 
८६ ch'{g e08f/L pk;lrj u[x dGqfno bfª ! / @ 
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अनसूुची –१५ 
स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) को पयिवेिण गनि आयोगबाट अनमुति प्राप्त रार्िय संघ 

संस्थाहरूको र्ववरण 

 

क्र.सं. संघ/संस्थाको नाम जम्मा कैर्फयि 
1 नेपाल तनवािचन पयिवेिण सञ्जाल 8  

2 तनवािचन पयिवेिण मञ्च नेपाल 10  

3 रार्िय व्यवसार्यक पहल 36  

4 सामदुार्यक र्वकास कायिक्रम तसतिलुी, नेपाल  नगरेको 
5 भ्रष्टाचार  र्वरूद्ध रार्िय अतभयान नेपाल 3  

6 प्ररेणा सहभातगिा मलुक र्वकासका लातग सहयोगी समहु 1  

7 सहयोगी  समाज नेपाल 19  

8 जन सेवा  संघ, सखेुि 13  

9 र्क्रयर्टप ग्रपु अफ नेपाल  नगरेको 
10 समावेशी  जागरण अतभयान 8  

11 नेपाल जेसीस 22  

12 नेपाल मिदािा अतिकार मञ्च 53  

13 सस्टेनेवल हेल्थ एण्ड एजकेुशन 19  

14 तनवािचन पयिवेिण सतमति नेपाल (इ.ओ.सी.) नेपाल 137  

15 सामरु्हक अतभयान 15  

16 जन सचेिना सेवा समाज, काभ्र े 33  

17 जन अतिकार अतभयान, नेपाल 8  

18 लोकितत्र िथा तनवािचन सरोकार नेपाल (डेकोन) 41  

19 रार्िय तनवािचन पयिवेिण सतमति तनयोक 333  

20 र्वश्व शान्ति यवुा संघ, नेपाल 2  

21 संकल्प शान्ति, तयाय र लोकितत्रका लातग समावेशी मर्हला सञ्जाल 102  

22 समावेशी फाउण्डेशन 18  

23 मानव अतिकार िथा शान्ति प्रतिष्ठान, नेपाल 19  

24 नेपाल मानव अतिकार जागरण मञ्च 49  

25 यथु ऐडभोकेसी नेपाल 12  

26 लोकितत्र र र्वकासका लातग सहकायि 28  

27 वािावरण रर्वकास संस्था  नगरेको 
28 बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास) 13  

29 मानव अतिकार संरिण मञ्च 20  
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क्र.सं. संघ/संस्थाको नाम जम्मा कैर्फयि 
30 मानव र्वकास िथा जागरण मञ्च 26  

31 र्वश्व उपभोक्ता महासंघ, नेपाल 3  

32 मानव अतिकार िथा सामान्जक रूपातिरण अतभयान नेपाल 27  

33 नेपाल बार एशोतसएशन 27  

34 नेपाल मानव अतिकार सङ्ख गठन 147  

35 राितनमािण मञ्च नेपाल 10  

36 अनौपचाररक िेत्र सेवा केतद्र (इतसेक) 84  

37 तनवािचनका लातग यवुा साझा अतभयान 134  

38 आम तनवािचन पयिवेिण सतमति, नेपाल 83  

39 भर्वश्य दपिण 38  

40 कल्याणकारी स्वयंसेवक संघ नेपाल 3  

41 प्रजािान्तत्रक र्वचार समाज 13  

42 गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल 79  

43 तसजिनन्शल यवुा समाज  नगरेको 
44 बर्हगितमि पूवि लडाकु नेपाल 50  

45 मानव अतिकार िथा शान्ति सरोकार समाज 41  

46 वािावरण, शान्ति, सरुिा िथा सामान्जक तयाय केतद्र- स्कोप नेपाल 18  

47 तयूज क्लव अफ नेपाल 84  

48 डेमोके्रसी ररसोसि सेतटर नेपाल 24  

49 नेपाल ग्रातमण र्वकास िथा वािावरण संरिण पररषद  नगरेको 
50 रार्िय यवुा महासंघ नेपाल तनफन 211  

 जम्मा 2124  
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अनसूुची –१६ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा पयिवेिण गनिका लातग अनमुति प्राप्त 
रार्िय संस्थाहरूको र्ववरण 

 

क्र.स. संस्थाको नाम 

1 अनौपचाररक िेत्र सेवा केतद्र (इतसेक) 

2 आम तनवािचन पयिवेिण सतमति/नेपाल 

3 गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल 

4 ग्रातमण उिरदायी िथा समतवय केतद्र (रेस नेपाल) 

5 जनअतिकार अतभयान नेपाल 

6 जेष्ठ नागररक सेवा केतद्र 

7 डेमोके्रसी ररसोसि सेतटर नेपाल 

8 नागररक अनगुमन समाज 

9 तनवािचन पयिवेिण सतमति नेपाल 

10 तनवािचनका लातग यवुा साझा अतभयान 

11 नेपाल जेतसस 

12 नेपाल तनवािचन पयिवेिण सञ्जाल 

13 नेपाल पत्रकार िथा लेखक समाज 

14 नेपाल बार एशोतसयसन 

15 नेपाल मिदािा अतिकार मञ्च 

16 नेपाल मानव अतिकार जागरण मञ्च 

17 नेपाल मानव अतिकार सङ्ख गठन 

18 नेपाल यनुेस्को संघ संस्था िथा क्लवहरूको रार्िय महासंघ 

19 नेपाल लोक साँस्कृतिक अनसुतिान प्रतिष्ठान 

20 तयूज क्लव अफ नेपाल 

21 प्रान्ज्ञक र्वद्याथी पररषद्, नेपाल 

22 बालबातलका िथा वािावरण सरोकार नेपाल (कतसनि-नेपाल) 

23 मर्हला उत्थान केतद्र, बाह्रर्वशे 

24 मानब अतिकार िथा जनस्वास्थ्य मञ्च नेपाल 

25 मानब अतिकार िथा शान्ति प्रतिस्थान नेपाल 

26 मानव अतिकार िथा शान्ति समाज 
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क्र.स. संस्थाको नाम 

27 मानव अतिकार िथा शान्ति सरोकार समाज 

28 मानव अतिकार िथा सामान्जक रूपातिरण अतभयान, नेपाल 

29 राि तनमािण मतच नेपाल 

30 रार्िय अपाङ्ग महासंघ नेपाल 

31 रार्िय तनवािचन पयिवेिण सतमति  (तनयोक) 

32 रार्िय मानव अतिकार सरोकार केतद्र, नेपाल 

33 रार्िय यवुा महासंघ नेपाल (तनफन) 

34 रार्िय व्यवसार्यक पहल 

35 लोकितत्र िथा तनवािचन सरोकार नेपाल (डेकोन) 

36 लोकितत्र र र्वकासका लातग सहकायि 

37 वािावरण, शातिी, सरुिा िथा सामान्जक तयाय केतद्र (स्कोप नेपाल) 

38 शान्तिका लातग साझा अतभयान 

39 संकल्प-शान्ति, तयाय र लोकितत्रका लातग समावेशी मर्हला संजाल 

40 संसािन सशन्क्तकरण समाज 

41 सगरमाथा तत्रवेणी सामदुार्यक संस्था 

42 सचेिना फाउण्डेसन नेपाल 

43 समावेशी फाउण्डेशन 

44 सामदुार्यक र्वकास मञ्च (तिनथाना) 

45 सामूर्हक अतभयान 

46 तसजिनशील एर्ककृि ददगो र्वकास समाज 

47 हाम्रो तनवािचन नेपाल 

48 नेशनल टाईगसि क्लव 

49 समाज उत्थान यवुा केतद्र 

50 बहउुद्देश्यीय अनसुतिान र्वकास र नमनुा 

51 मातनस िथा पयािवरणका लातग मानविावादी स ंस्था 

52 प्ररेणा सहभागीिामूलक र्वकासको लातग सहयोगी समूह 

53 जवाफदेर्हिाका लातग गौरीशंकर यवुा समूह (न्जज्ञासा), दोलखा  
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अनसूुची –१७ 

तनवािचन पयिवेिण गरेका अतिरािर्िय संस्था र व्यन्क्तहरूको नामावली 
 

क्र सं नाम पयिवेिक सङ्ख ख्या कैर्फयि 
१ European Union ११२  
२ The Carter Centre ६४  
३ ANFREL ५  
४ Venkat Ramana Rao Adoni १ अतिरािर्िय व्यन्क्त 
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अनसूुची –१८ 

यरुोर्पयन यतुनयन तनवािचन पयिवेिण तमसनको तनवािचन पयिवेिण प्रतिवेदन सम्बतिमा आयोगबाट 
जारी गररएको प्रसे र्वज्ञतप्त 
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अनसूुची –१९ 

दोस्रो चरणको प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा आयोगबाट आमन्तत्रि अतिरािर्िय 

पयिवेिकहरूको र्ववरण 

S.N. Organization Name Designation 

1 

Independent 
Election 
Commission of 
Afghanistan 

Mr. Ahmad Murtaza Habibyar IEC Chief of Staff 

Mr. Abdul Rahim Nawakhtyar Director External Relations 

Dr. Mohammad Daoud Sidiqzad PEO Herat Province 

2 
Election 
Commission of 
Bangladesh 

Mr. Mahbub Talukdar Election Commissioner 

Mrs. Nilufar Begum Wife of the Commissioner 

Mr. Abul Kashem Mohammed  
Mazharul Islam 

Private Secretary to CEC 

Mr. Abul Kasem Joint Secretary 

3 
Election 
Commission of 
Bhutan 

Mr. Dasho Ugyen Chewing Election Commissioner 

Mr. Tshewang Jamtsho Procurement Officer 

4 
Election 
Commission of 
India 

Mr. Ajay Nayak Chief Electoral Officer,Bihar 

Mr. Sumit Mukherjee Principal Secretary, IEC 

5 
Election 
Commission of 
Pakisthan 

Mr. Muhammad Yusaf Khan DG (Elections) 

6 
Election 
Commission of 
Maldives 

Mr. Ahamed Sulaiman Chairman 

Ms. Fathimath Sahula Senior Accounts Officer 

7 

Election 
Supervisory 
body of 
Indonesia 
(Bawaslu) 

Mr. Abhan Chairman 

Mr. Mohammad Maskuridin 
Hafid 

  

Ms. Muarifatul Ainy   

8 Election Expert Dr. S.Y. Quraishi 
Former Chief Election 
Commissioner of India 
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अनसूुची –२० 

मिदािा नामावली दिाि िथा अद्यावतिक सम्बतिी तनवेदन सङ्कलनको न्जल्लागि र्ववरण  
 

   क्र सं. न्जल्ला 
मिदािा दिाि साने 

तनवेदन 

सच्याउन े
तनवेदन 

हटाउन े
तनवेदन 

जम्मा 
तनवेदन 

कैर्फयि 

मर्हला परुूष िे तल जम्मा 

1=  िाप्लेजङु 8 17 0 25 2 4 0 6   

2=  संखवुासभा 16 19 0 35 3 2 1 6   

3=  सोलखुमु्ब ु ४७ ३३ 0 80 0 0 0 0   

4=  ओखलढुङ्गा 2 3 0 5 0 0 0 0   

5=  खोटाङ 9 20 0 29 0 2 0 2   

6=  भोजपरु 26 54 0 80 2 4 1 7   

7=  िनकुटा 83 88 0 171 0 0 0 0   

8=  िेह्रथमु 31 58 0 89 2 3 1 6   

9=  पाँचथर 17 21 0 38 4 7 0 11   

10=  ईलाम 45 56 0 101 12 5 0 17   

11=  झापा 165 197 0 362 2 9 0 11   

12=  मोरङ 19 25 0 44 13 8 1 22   

13=  सनुसरी 37 60 0 97 10 1 2 13   

14=  उदयपरु 7 14 0 21 0 0 0 0   

15=  सप्तरी 31 77 0 108 3 4 0 7   

16=  तसराहा 13 41 0 54 0 0 0 0   

17=  िनषुा 19 46 0 65 5 0 0 5   

18=  महोिरी 57 140 0 197 0 0 0 0   

19=  सलािही 38 115 0 153 10 1 11 22   

20=  रौिहट 73 213 0 286 0 3   3   

21=  बारा 33 73 0 106 0 0 0 0   

22=  पसाि १० ११ 0 21 ० ० 0 0   
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   क्र सं. न्जल्ला 
मिदािा दिाि साने 

तनवेदन 

सच्याउन े
तनवेदन 

हटाउन े
तनवेदन 

जम्मा 
तनवेदन 

कैर्फयि 

मर्हला परुूष िे तल जम्मा 

23=  दोलखा 4 5 0 9 2 0 0 2   

24=  तसतिपुाल्चोक 6 17 0 23 0 3 0 3   

25=  रसवुा 6 5 0 11 0 0 0 0   

26=  िाददङ्ग 40 40 0 80 0 0 0 0   

27=  नवुाकोट 19 25 0 44 0 0 0 0   

28=  काठमाण्डौ 67 39 0 106 5 11 0 16   

29=  भक्तपरु 2 0 0 2 0 2 0 2   

30=  लतलिपरु 7 12 0 19 2 2 0 4   

31=  काभ्रपेलातचोक 50 46 0 96 1 3 0 4   

32=  रामेछाप 6 11 0 17 0 0 0 0   

33=  तसतिलुी 3 14 0 17 0 0 0 0   

34=  मकवानपरु 8 16 0 24 1 0 0 1   

35=  न्चिवन 69 84 0 153 3 0 0 3   

36=  गोरखा 7 11 0 18 5 2 0 7   

37=  मनाङ्ग 11 5 0 16 0 0 0 0   

38=  मसु्िाङ्ग 3 6 0 9 0 0 0 0   

39=  म्याग्दी 10 10 0 20 0 0 0 0   

40=  कास्की 19 32 0 51 2 5 0 7   

41=  लम्जङु्ग 5 9 0 14 3 1 0 4   

42=  िनहुँ 12 14 0 26 0 0 0 0   

43=  

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पूवि) 

0 1 0 1 0 2 0 2   

44=  स्याङ्खजा 20 34 0 54 0 19 0 19   
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   क्र सं. न्जल्ला 
मिदािा दिाि साने 

तनवेदन 

सच्याउन े
तनवेदन 

हटाउन े
तनवेदन 

जम्मा 
तनवेदन 

कैर्फयि 

मर्हला परुूष िे तल जम्मा 

45=  पविि 8 9 0 17 1 4 0 5   

46=  बाग्लङु 5 16 0 21 5 7 0 12   

47=  रूकुम पूवि 0 2 0 2 1 0 0 1   

48=  रोल्पा 5 11 0 16 0 0 0 0   

49=  प्यठुान 16 30 0 46 0 5 0 5   

50=  गलु्मी 37 60 0 97 4 1 0 5   

51=  अघािखाँची 110 152 0 262 0 0 0 0   

52=  पाल्पा 7 10 0 17 3 2 0 5   

53=  

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पन्श्चम) 

14 6 0 20 1 2 0 3   

54=  रूपतदेही 32 65 0 97 12 4 0 16   

55=  कर्पलवस्ि ु 30 47 0 77 0 0 0 0   

56=  दाङ 5 4 0 9 2 1 0 3   

57=  बाँके 22 33 0 55 19 26 1 46   

58=  बददिया 23 25 0 48 6 10 1 17   

59=  डोल्पा 60 51 0 111 5 2 1 8   

60=  मगु ु 6 2 0 8 0 1 0 1   

61=  हमु्ला 13 34 0 47 0 7 0 7   

62=  जमु्ला 4 3 0 7 0 0 0 0   

63=  कातलकोट 10 22 0 32 0 2 0 2   

64=  दैलेख 0 2 0 2 0 0 0 0   

65=  जाजरकोट 19 26 0 45 0 2 0 2   

66=  रूकुम पन्श्चम 0 3 0 3 0 0 0 0   

67=  सल्यान 73 103 0 176 0 0 0 0   
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   क्र सं. न्जल्ला 
मिदािा दिाि साने 

तनवेदन 

सच्याउन े
तनवेदन 

हटाउन े
तनवेदन 

जम्मा 
तनवेदन 

कैर्फयि 

मर्हला परुूष िे तल जम्मा 

68=  सखेुि 4 2 0 6 0 0 0 0   

69=  बाजरुा 28 43 0 71 0 1 0 1   

70=  बझाङ्ग 28 87 0 115 1 1 0 2   

71=  दाच ुिला 10 25 0 35 0 1 0 1   

72=  बैिडी 34 56 0 90 0 26 0 26   

73=  डडेलिरुा 3 7 0 10 0 0 0 0   

74=  डोटी 7 24 0 31 0 0 0 0   

75=  अछाम 35 79 0 114 0 0 0 0   

76=  कैलाली 95 102 0 197 9 3 0 12   

77=  कञ्चनपरु 62 93 0 155 9 18 0 27   

 जम्मा 7118 10920 0 18038 676 1007 71 1754   
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अनसूुची –२१ 
िातलम व्यवस्थापन िथा सञ्चालन संरचना 
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अनसूुची –२२ 
प्रतितनति सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन, २०७४ मा सञ्चालन भएका र्वषयगि िातलम कायिक्रमहरू 

 

१. तनवािचन र सरुिा  

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. तनवािचन सञ्चार  

 

३. मिदािा न्शिा  

 

४. तनवािचन सामग्री 
िथा लेखा व्यवस्थापन 

 

 

५. तनवािचन सञ्चालन िथा 
व्यवस्थापन  

६. मिदान िथा मिगणना 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

७. तनवािचन र प्रर्वति 
व्यवस्थापन  

८. छलफल िथा 
अतिरर्क्रया कायिक्रम 
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अनसूुची –२३ 

िातलम प्रदान गररएको कुल जनशन्क्तको र्ववरण 

 

 र्वषय मर्हला परुूष कुल जम्मा 
तनवािचन र सञ्चार र्वषयक मखु्य 
प्रन्शिक प्रन्शिण 5 15 

 

मिदािा न्शिा मखु्य प्रन्शिक 
प्रन्शिण 4 21 

तनवािचन सामग्री िथा लेखा 
व्यवस्थापन मखु्य प्रन्शिक 
प्रन्शिण 

1 26 

तनवािचन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन 
मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 1 16 

तनवािचन र प्रर्वति व्यवस्थापन 
मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 4 27 

तनवािचन र सरुिा व्यवस्थापन 
मखु्य प्रन्शिक प्रन्शिण 1 61 

मिदान िथा मिगणना मखु्य 
प्रन्शिक प्रन्शिण कायिक्रम 6 19 

मिदािा स्वयमी् सेवक १५,८९७ ३,७१३ 

तनवािचन र सञ्चार ५७५ १,९४६ 

तनवािचन सामग्री िथा लेखा 
व्यवस्थापन ११ ३१३ 

मिदान िथा मिगणना 
५,५४५ ३५,०९५ 

मिदािा न्शिा स्थानीय 
समतवयकिाि ५६ १,२२१ 

मिदािा न्शिा स्थानीय 
सपुररवेिक ७४४ ५,२३८ 

जम्मा २२,८५० ४७,७११ ७०,५६१ 
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अनसूुची –२४ 

न्जल्ला िथा स्थानीयस्िरमा सञ्चातलि िातलममा सहभागीको र्ववरण 
 

मिदािा स्वयम 
सेवक 

तनवािचन र सञ्चार तनवािचन 
सामग्री िथा 

लेखा 
व्यवस्थापन 

मिदान िथा 
मिगणना 

मिदािा न्शिा 
स्थानीय 

समतवयकिाि 

मिदािा न्शिा 
स्थानीय 

सपुररवेिक 

मर्हला परुूष मर्हला परुूष मर्हला परुूष मर्हला परुूष मर्हला परुूष मर्हला परुूष 

१५,८९७ 
 

३,७१३ ५७५ १,९४६ ११ ३१३ ५,५४५ ३५,०९५ ५६ १,२२१ ७४४ ५,२३८ 
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अनसूुची –२५ 

मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन संरचना 
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अनसूुची –२६ 

स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) मा खर्टएका मखु्य/तनवािचन अतिकृिहरूको नामावली 
 

क्र 
सं 

न्जल्ला स्थानीय िहको नाम पद नाम थर 

1 

िनषुा 

जनकपरु उपमहानगरपातलका मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

श्री रािाकृष्ण उप्रिेी 

2 न्िरेश्वरनाथ नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री मेहीलाल यादव 

3 गणेशमान चारनाथ नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री कोशलेश्वर ज्ञवाली 
4 िनषुािाम नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री मकुुतद आचायि 
5 नगराइन नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री दातनकाति झा 
6 र्वदेह नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री चतद्रप्रसाद लइुटेल 

7 तमतथला नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री दशरथ गौिम 

8 शहीदनगर नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री प्रमेचतद्र भसुाल 

9 सबैला नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री ईश्वरी प्रसाद बतजाडे 

10 जनक नन्तदनी गाउँपातलका तनवािचन अतिकृि श्री टेकबहादरु काकी 
11 बटेश्वर गाउँपातलका तनवािचन अतिकृि श्री रामहरर शमाि काफ्ले 

12 तमतथला तबहारी नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री अच्यिुमन्ण तयौपान े

13 मनु्खयापट्टी मसुहरतनया 
गाउँपातलका 

तनवािचन अतिकृि श्री राम प्रसाद अतिकारी 

14 लक्ष्मीतनया गाउँपातलका तनवािचन अतिकृि श्री रोमनाथ अतिकारी 
15 हंसपरु नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री न्जवनाथ पोखरेल 

16 औरही गाउँपातलका तनवािचन अतिकृि श्री नतद र्कशोर प्रसाद यादव 

17 िनौजी गाउँपातलका तनवािचन अतिकृि श्री दयाशंकर अतिकारी 
18 कमला नगरपातलका तनवािचन अतिकृि श्री यदनुाथ शमाि 
19 

k;f{ 

jL/u+h dxfgu/kflnsf मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L lji0f' ;'j]bL 

20 kf]vl/of gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L ?b| k|;fb ;'j]bL 

21 k;f{u9L gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L s[i0f/fh kGt 

22 ax'b/dfO{ gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L a'l4nfn >]i7 

23 l5kx/dfO{ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L gu]Gb|/fh kf}8]n 

24 hu/gfyk'/ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L d's'Gbxl/ kf}8]n 

25 wf]ljgL ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L u]x]Gb|/fh kGt 

26 ksfxfd}gk'/ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L b'uf{ k|;fb vgfn 

27 k6]jf{;'uf}nL ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L /fdrGb| zdf{ 
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28 ljGbjfl;gL ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L O{Zj/L  k|;fb 9sfn 

29 lh/fejfgL ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L uf]ljGb k|;fb kf]v/]n 

30 ;v'jfk|;f}gL ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L sdn/fh kGyL 

31 7f]/L ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L k|sfz sf]O/fnf 

32 sflnsfdfO{ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L If]q axfb'/ e08f/L 

33 

;Kt/L 

/fhlj/fh gu/kflnsf  मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L zf/bf k|;fb sf]O/fnf  

34 s+rg?k gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L nf]sgfy k/fh'nL  

35 8fSg]Zj/L gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L k|d]z s'df/ kf]v/]n 

36 zDe'gfy gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L gj/fh cfrfo{ 

37 af]b]a/;fO{g gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L OZj/L k|;fb e08f/L  

38 v8\s gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L l/tfs'df/L av|]n  

39 ;'?Ëf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L k"0o k|;fb ;fksf]6f  

40 xg'dfggu/ s+sflngL  तनवािचन अतिकृि >L nf]s axfb'/ s6'jfn  

41 cUgL;fO/ s[i0ff;j/g  तनवािचन अतिकृि >L lbns'df/ jb]{jf  

42 l5Ggd:tf ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ljb'/ s'df/ sfsL{ 

43 dxfb]jf ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L zDe" k|;fb a/fn 

44 lt/x't ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L g/]Gb| s'df/ >]i7 

45 ;Ktsf]zL gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /fh]Gb| s'df/ nD;fn  

46 ltnf7L sf]Onf8L ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L lxdfno s'df/ lqtfn 

47 ?kgL ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L Cl4gfy lg/f}nf 

48 j]NxL rk]gf ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L /fh]Gb| axfb'/ a:g]t  

49 lji0f'k'/ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L e/tdl0f l/hfn 

50 jnfg ljx'n ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L d's'Gb k|;fb clwsf/L  

51 

dxf]Q/L  

hn]Zj/ gu/kflnsf  मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L ls/0f s'df/ kf]v/]n -@)&$.^.!* 

;Dd_  

>L bLk]Gb| /fh kGt -@)&$.^.!( b]lv_ 

52 Ps8f/f ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L s[i0fk|;fb k'8f;}gL 

53 cf}/xL gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /fd]Zj/ sF'j/ 

54 uf}zfnf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L h'4jxfb'/ cfn] 

55 lkk/f ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L o'j/fh dxt 

56 alb{jf; gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L dl0f/fd Gof}kfg] 

57 jnjf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ;'lbks'df/ b+ufn 
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58 e+ufxf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ltns jxfb'/ sfsL{ 

59 dl6xfgL gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L zDe" uf}td 

60 dg/f lz;jf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ofdjxfb'/ jflgof 

61 dxf]Q/L ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /fdfgGbk|;fb clwsf/L 

62 /fduf]kfnk'/ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L lbgfgfy clwsf/L 

63 nf]xf/k§L gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L n]vgfy n'O{6]n 

64 ;D;L ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L s'nk|;fb kf08] 

65 ;f]gdf ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L e"k]Gb| k|;fb clwsf/L 

66 

/f}tx6 

uf}/ gu/kflnsf  मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L n]vgfy 9sfn 

67 Ozgfy gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L lrGtfdl0f zdf{  

68 s6xl/of gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ljdn yfkf 

69 ul9dfO{ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L b]j]Gb|/fh cfrfo{ 

70 
u?8f gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि 

>L gjLgs'df/ h]zL -@)&$.^.$ ;Dd_ 

>L lrGtfdl0f zdf{ -@)&$.^.% b]lv_ 

71 u'h/f gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L gu]Gb|s]z/L kf]v/]n 

72 rGb|k'/ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L sdn/fh e08f/L 

73 b'uf{eujlt ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L k|Xnfb j0f{jfn 

74 b]jflxuf]gflx gu/kflnsf             तनवािचन अतिकृि >L bz/y k+u]gL 

75 k/f]xf gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ?b| k|;fb cfrfo{ 

76 kmt'jfljhok'/ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L wd{ cjtf/ sf]O/fnf 

77 a[Gbfjg gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L nId0f pkfWofo l3ld/] 

78 af}lwdfO{ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L alb| k|;fb g]kfn 

79 dfwjgf/fo0f gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /fh]Gb|l;+x e08f/L 

80 df}nfk'/ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L lj/]Gb| axfb'/ s]=;L= 

81 /fhk'/ gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L b'uf{ k|;fb vltj8f 

82 /fhb]lj gu/kflnsf  तनवािचन अतिकृि >L k|sfz cfrfo{ 

83 od'gfdfO{ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L gf/fo0f k|;fb jfUn] 

84 

;nf{xL 

dn+ujf gu/kflnsf मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L ;"o{ k|;fb clwsf/L 

85 O{Zj/k'/ gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L u'? k|;fb jfUn] 

86 nfnaGbL gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L afa'/fd clwsf/L 

87 xl/k'/ gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L clas]Zj/ kf]v/]n 
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88 xl/k"jf{ gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L ;'dg s'df/ Gof}kfg] 

89 xl/jg gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L alzi6 s'df/ l3ld/] 

90 a/xyjf gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L ;Gtf]if zdf{ 

91 an/f gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L dx]zk|;fb vqL 

92 uf]8}tf gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L ab|L gf/fo0f zdf{ 

93 afudlt gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L czf]s /fh /]UdL 

94 rqm36\6f gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L tf/fgfy n'O6]n 

95 sljnf;L ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L ch{'g k|;fb ;'j]bL 

96 a|Xdk'/L ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L /fwfsfGt emf 

97 rGb|gu/ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L hLjlglw kf}8]n 

98 wgsf}n ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L 1fg k|;fb e';fn 

99 /fdgu/ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L s[i0f k|;fb a/fn 

100 lji0f' ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L lktfDa/ uf}td 

101 k;f{ ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L k'is/ /fh g]kfn 

102 sf}8]gf ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L dfwj k|;fb l3ld/] 

103 a;al/of ufpFkflnsf तनवािचन अतिकृि >L dx]Gb| axfb'/ yfkf 

104 

af/f 

sn}of pkdxfgu/kflnsf  मखु्य तनवािचन 
अतिकृि 

>L l/t]Gb| yfkf 

105 lhtk'/;Ld/f pdgkf तनवािचन अतिकृि >L eLdk|;fb e't]{n 

106 dxfu9LdfO{ gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L v8fgGb uf}td 

107 l;d|f}gu9 gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L rGb|axfb'/ l;GhfnL 

108 kr/f}tf gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L zDe' s'df/ a:g]t 

109 lghu9 gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L uf]ljGb/fh uf}nL 

110 sf]NxjL gu/kflnsf तनवािचन अतिकृि >L /fh]Gb| yfkf 

111 s/}ofdfO{ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /fhg/fh l3ld/] 

112 cfbz{ sf]tjfn ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L df]xg ;'j]bL  

113 ;'j0f{ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L uf]s'n axfb'/ lg/f}nf 

114 la>fdk'/ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L xl/k|;fb e§ 

115 km]6f ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L k'0ok|;fb kf7s 

116 k|;f}gL ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L l6s]Gb| bxfn 

117 b]jtfn ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L ofdk|;fb 9'+ufgf 

118 af/fuf9L ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L /d]z l3ld/] 

119 k/jfgLk'/ ufpFkflnsf  तनवािचन अतिकृि >L zDe'/fh /]UdL 
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120 

l;/xf 

l;/xf gu/kflnsf 

मखु्य तनवािचन 
अतिकृि >L cd[t axfb'/ a:g]t 

121 
nxfg gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि >L gf/fo0f axfb'/ yfkf -@)&$.^.# ;Dd_ 

>L k|]d k|;fb n'O{6]n -@)&$.^.$ b]lv_ 

122 
wgu9LdfO{ gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि >L /fh]zs'df/ s6'jfn 

123 
uf]nahf/ gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि 
>L s]zjk|;fb kGt 

124 
ldr}{of gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि 
>L kbd axfb'/ sfsL{ 

125 
sNof0fk'/ gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि 
>L bL3{/fh pkfWofo 

126 
sh{Gxf gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि 
>L ;'j0f{dfg ag]kfnL 

127 
;'vLk'/ gu/kflnsf 

तनवािचन अतिकृि 
>L dgf]hs'\df/ cfrfo{ 

128 
eujfgk'/ ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L lglw/fh Gof}kfg] 

129 
al/of/kf6L ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L /fds'df/ yfkf 

130 
cf}/xL ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L ljgf]b vltj8f 

131 
cg{df ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L lblnk/fh kGt 

132 
;v'jfgfGsf/s6L  ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L uf]lknfn g]kfn 

133 
lji0f'k'/ ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L ;'/]Gb|k|;fb hf]zL 

134 
gj/fhk'/ ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L lji0f'k|;fb cj:yL 

135 
nIdLk'/ ktf}/L ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L l8NnL/fd clwsf/L 

136 
g/xf  ufpFkflnsf  

तनवािचन अतिकृि 
>L ?b| k|;fb kGyL 
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अनसूुची –२७ 

स्थानीय िह तनवािचन (िेश्रो चरण)को तनवािचन कायिक्रम 

क्र.सं कायिक्रम 
तमति समय 

स्थान 
 

कैर्फयि देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

१ उम्मेदवारको  मनोनयनपत्र दिाि 
गने  

२०७४।५।२१  १०.०० १७.०० 

मखु्य/तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय, 
सम्बन्तिि 
गाउँपातलका/ 
नगरपातलका केतद्र 

 

२ मनोनयनपत्र दिाि भएको 
उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गने  

२०७४।५।२१   १७.३० ऐ. ऐ.  

३ उम्मेदवारको र्वरोिमा उजरुी 
ददने  

२०७४।५।२२  १०.०० १३.०० ऐ. ऐ.  

४ मनोनयनपत्र जाँच गने   २०७४।५।२२ 
२०७४।५।२

३ 
२०७४।५।२२ १३.०० 

२०७४।५।२३ 

११.३० 
ऐ. ऐ. 

 

५ मनोनयन भएको उम्मेदवारको 
नामावली प्रकाशन गने  

२०७४।५।२३  ११.३० १३.०० ऐ. ऐ. 
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अनसुचुी -२८ 

स्थानीय िह तनवािचन (िेश्रो चरण) मा सम्पन्न तनवािचनमा र्वतभन्न राजनीतिक दलको िफि  िथा स्वितत्र रूपमा तनवािन्चि पदातिकारीको सङ्ख ख्यात्मक 
र्ववरण 

 

 

 

६ उम्मेदवारले नाम र्फिाि तलने  २०७४।५।२३  १३.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
 

७ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 
प्रकाशन गने  

२०७४।५।२४  १०.०० ११.०० ऐ. ऐ. 

 

८ उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न 
प्रदान गने  

२०७४।५।२४  ११.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

९ मिदान गने  २०७४।६।२  ७.०० १७.०० 
सम्बन्तिि मिदान 

केतद्र 

 

द्रष्टव्य :  

१. तनवािचन अतिकृिले गाउँपातलका/नगरपातलका वडातभत्रका सबै मिदान केतद्रमा मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट प्राप्त गरेपतछ मिगणना कायि सरुू गनेछ । 

२. मिगणना कायि समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररने 
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प्रदेश नं. राजनीतिक दल / स्वितत्र प्रमखु उपप्रमखु अध्यि उपाध्यि वडा अध्यि सदस्य मर्हला सदस्य 
दतलि मर्हला 

सदस्य 
जम्मा 

2 

नेपाली काँग्रसे 26 22 14 13 338 676 323 325 1737 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एकीकृि माक्सिवादी-
लेतननवादी) 

12 14 6 5 230 485 252 247 1251 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) 13 18 8 6 231 423 217 212 1128 

रार्िय प्रजाितत्र पाटी 0 0 0 0 6 11 6 5 28 

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल 10 5 16 20 191 401 209 205 1057 

रार्िय जनिा पाटी नेपाल 14 17 11 13 194 437 211 214 1111 

बहजुन शन्क्त पाटी 0 0 0 0 1 2 1 1 5 

नेपाली जनिा दल 1 0 1 0 7 16 7 7 39 

रार्िय जनमनु्क्त पाटी 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

नयाँ शन्क्त पाटी, नेपाल 0 0 1 0 5 8 4 4 22 
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नेपाल लोकिान्तत्रक फोरम 1 1 2 2 32 64 31 33 166 

रार्िय प्रजाितत्र पाटी (प्रजािान्तत्रक) 0 0 0 0 2 4 1 1 8 

स्वितत्र 0 0 0 0 32 13 7 6 58 

  जम्मा 6618 
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अनसूुची –२९ 

प्रतितनति सभाका लातग पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली बमोन्जमको  तनवािचनको लातग कायम तनवािचन 

िते्रको र्ववरण 

क्र.सं.  प्रदेश न्जल्ला 
प्रतितनति स भा  
 तन.ि.े सङ्खख्या   

१ 

१ 

िाप्लेजङु १ 

२ पाँचथर १ 

३ इलाम २ 

४ झापा ५ 

५ संखवुासभा १ 

६ िेह्रथमु १ 

७ भोजपरु १ 

८ िनकुटा १ 

९ मोरङ ६ 

१० सनुसरी ४ 

११ सोलखुमु्ब ु १ 

१२ खोटाङ १ 

१३ ओखलढुङ्गा १ 

१४ उदयपरु २ 

प्रदेश नं १ को जम्मा 28 
१ 

२ 

सप्तरी ४ 

२ तसराहा ४ 

३ िनषुा ४ 

४ महोिरी ४ 

५ सलािही ४ 

६ रौिहट ४ 

७ बारा ४ 

८ पसाि ४ 

प्रदेश नं २ को जम्मा 32 
१ 

३ 

दोलखा १ 

२ रामेछाप १ 

३ तसतिलुी २ 
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क्र.सं.  प्रदेश न्जल्ला 
प्रतितनति स भा  
 तन.ि.े सङ्खख्या   

४ रसवुा १ 

५ िाददङ २ 

६ नवुाकोट २ 

७ काठमाण्डौ १० 

८ भक्तपरु २ 

९ लतलिपरु ३ 

१० काभ्रपेलातचोक २ 

११ तसतिपुाल्चोक २ 

१२ मकवानपरु २ 

१३ न्चिवन ३ 

प्रदेश नं ३ को जम्मा 33 
१ 

४ 

गोरखा २ 

२ मनाङ १ 

३ लमजङु १ 

४ कास्की ३ 

५ िनहुँ २ 

६ स्याङ्खजा २ 

७ नवलपरासी (वदिघाट ससु्िा पूवि) २ 

८ मसु्िाङ १ 

९ म्याग्दी १ 

१० बाग्लङु २ 

११ पविि १ 

प्रदेश नं 4 को जम्मा 18 
१ 

५ 

गलु्मी २ 

२ पाल्पा २ 

३ अघािखाँची १ 

४ नवलपरासी (वदिघाट ससु्िा पन्श्चम) २ 

५ रूपतदेही ५ 

६ कर्पलवस्ि ु ३ 
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क्र.सं.  प्रदेश न्जल्ला 
प्रतितनति स भा  
 तन.ि.े सङ्खख्या   

७ रूकुम (पूवी भाग) १ 

८ रोल्पा १ 

९ प्यूठान १ 

१0 दाङ ३ 

11 बाँके ३ 

12 बददिया २ 

प्रदेश नं ५ को जम्मा 26 
१ 

६ 

रूकुम (पन्श्चम भाग) १ 

२ सल्यान १ 

३ डोल्पा १ 

४ मगु ु १ 

५ जमु्ला १ 

६ कातलकोट १ 

७ हमु्ला १ 

८ जाजरकोट १ 

९ दैलेख २ 

10 सखेुि २ 

प्रदेश नं ६ को जम्मा 12 
१ 

७ 

बाजरुा १ 

२ अछाम २ 

३ बझाङ १ 

४ डोटी १ 

५ कैलाली ५ 

६ दाच ुिला १ 

७ बैिडी १ 

८ डडेलिरुा १ 

९ कतचनपरु ३ 

प्रदेश नं ७ को जम्मा 16 

जम्मा 16५ 
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अनसूुची –३० 

प्रदेश सभामा तनवािन्चि हनु ेसदस्यहरूको न्जल्लागि एवं प्रदेशगि र्ववरण 

क्र.
सं.  

प्रदेश  न्जल्ला 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम तनवािन्चि हनुे 

सङ्खख्या 

समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम 

तनवािन्चि हनु ेसङ्खख्या 
जम्मा 

१ 

१ 

िाप्लेजङु 2 

37 93 

२ पाचँथर 2 
३ इलाम 4 
४ झापा 10 
५ संखवुासभा 2 
६ िेह्रथमु 2 
७ भोजपरु 2 
८ िनकुटा 2 
९ मोरङ 12 
१० सनुसरी 8 
११ सोलखुमु्ब ु 2 
१२ खोटाङ 2 
१३ ओखलढुङ्गा 2 
१४ उदयपरु 4 

प्रदेश नं १ को जम्मा  
56 

 
37 

 
93 

१ 

२ 

सप्तरी 8 

43 107 

२ तसराहा 8 

३ िनषुा 8 

४ महोिरी 8 

५ सलािही 8 

६ रौिहट 8 

७ बारा 8 

८ पसाि 8 

प्रदेश नं २ को जम्मा  
64 

 
43 

 
107 

१ 

३ 
दोलखा 2 

44 110 
२ रामेछाप 2 
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क्र.
सं.  

प्रदेश  न्जल्ला 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम तनवािन्चि हनुे 

सङ्खख्या 

समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम 

तनवािन्चि हनु ेसङ्खख्या 
जम्मा 

३ तसतिलुी 4 
४ रसवुा 2 
५ िाददङ 4 
६ नवुाकोट 4 
७ काठमाण्डौ 20 
८ भक्तपरु 4 
९ लतलिपरु 6 
१० काभ्रपेलातचोक 4 
११ तसतिपुाल्चोक 4 
१२ मकवानपरु 4 
१३ न्चिवन 6 

प्रदेश नं ३ को जम्मा 66 44 110 
१ 

४ 

गोरखा 4 

24 60 

२ मनाङ 2 
३ लमजङु 2 
४ कास्की 6 
५ िनहुँ 4 
६ स्याङ्खजा 4 

७ नवलपरासी (वदिघाट 
ससु्िा पूवि) 

4 

८ मसु्िाङ 2 
९ म्याग्दी 2 
१० बाग्लङु 4 
११ पविि 2 

प्रदेश नं 4 को जम्मा 36 24 60 
१ 

५ 

गलु्मी 4 

35 87 

२ पाल्पा 4 
३ अघािखाँची 2 

४ नवलपरासी (वदिघाट 
ससु्िा पन्श्चम) 

4 
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क्र.
सं.  

प्रदेश  न्जल्ला 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम तनवािन्चि हनुे 

सङ्खख्या 

समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम 

तनवािन्चि हनु ेसङ्खख्या 
जम्मा 

५ रूपतदेही 10 
६ कर्पलवस्ि ु 6 
७ रूकुम (पूवी भाग) 2 

८ रोल्पा 2 

९ प्यूठान 2 

१0 दाङ 6 
11 बाँके 6 
12 बददिया 4 

प्रदेश नं ५ को जम्मा 52 35 87 
१ 

६ 

रूकुम (पन्श्चम भाग) 2 

16 40 

२ सल्यान 2 
३ डोल्पा 2 
४ मगु ु 2 
५ जमु्ला 2 
६ कातलकोट 2 
७ हमु्ला 2 
८ जाजरकोट 2 
९ दैलेख 4 
10 सखेुि 4 

प्रदेश नं ६ को जम्मा 24 16 40 
१ 

७ 

बाजरुा २ 

21 53 

२ अछाम 4 
३ बझाङ २ 

४ डोटी २ 

५ कैलाली 10 
६ दाच ुिला २ 

७ बैिडी २ 

८ डडेलिरुा २ 

९ कतचनपरु 6 
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क्र.
सं.  

प्रदेश  न्जल्ला 
पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम तनवािन्चि हनुे 

सङ्खख्या 

समानपुातिक तनवािचन 
प्रणाली बमोन्जम 

तनवािन्चि हनु ेसङ्खख्या 
जम्मा 

प्रदेश नं ७ को जम्मा 32 21 53 
 

जम्मा 330 220 550 
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अनसूुची –३१ 

प्रतितनतिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य पर्हलो र दोस्रो चरणमा तनवािचन सम्पन्न भएका न्जल्लाको र्ववरण 
 

 

 (क) संवि ्२०७४ साल मन्ङ्खसर १० गिे पर्हलो चरणमा तनवािचन सम्पन्न भएका ३२ न्जल्ला  
क्र.सं. प्रदेश नं. न्जल्ला 
१ प्रदेश नं १ सोलखुमु्ब,ु संखवुासभा, भोजपरु, ओखलढुङ्गा, िाप्लेजङु, पाँचथर र खोटाङ 
२ प्रदेश नं ३ नवुाकोट, रसवुा, िाददङ, तसतिपुाल्चोक, दोलखा र रामेछाप 

३ प्रदेश नं ४ मसु्िाङ, म्याग्दी, बाग्लङु, मनाङ, लमजङु र गोरखा 
४ प्रदेश नं ५ रूकुम (पूवी भाग) र  रोल्पा 
५ प्रदेश नं ६ रूकुम (पन्श्चम भाग ), जाजरकोट,  हमु्ला, मगु,ु  जमु्ला, कातलकोट र  डोल्पा 
६ प्रदेश नं. ७ दाच ुिला, बझाङ, बाजरुा र  वैिडी । 

 
(ख) तनवािचन संवि ्२०७४ साल मन्ङ्खसर २१ गिे दोस्रो चरणमा तनवािचन सम्पन्न भएका ४५ न्जल्ला 

क्र.सं. प्रदेश नं. न्जल्ला 
१ प्रदेश नं १  इलाम, िेह्रथमु, िनकुटा, उदयपरु, झापा, मोरङ र सनुसरी 
२ प्रदेश नं २  सप्तरी, तसराहा, िनषुा, महोिरी, सलािही, बारा, पसाि र  रौिहट 

३ प्रदेश नं ३  तसतिलुी, मकवानपरु, न्चिवन, काभ्रपेलाञ्चोक, काठमाडौं, लतलिपरु र भक्तपरु 

४ प्रदेश नं ४  नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पूवि) िनहुं,  कास्की, स्याङ्खजा र पविि 

५ प्रदेश नं ५  नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पन्श्चम), पाल्पा, अघािखाँची, गलु्मी, रूपतदेही कर्पलवस्ि,ु 

दाङ, प्यूठान बाँके र  बददिया 
६ प्रदेश नं ६  सल्यान, सखेुि र  दैलेख 

७ प्रदेश नं ७  कैलाली, कतचनपरु, डडेलिरुा, अछाम र  डोटी । 
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अनसूुची –३२ 

   प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन व्यवस्थापनको सम्बतिमा नपेाल सरकारलाई ददइएको तनदेशन  

 

१.  तनवािचनको सतदभिमा आयोगबाट भएका तनणिय र अतिगििका कायािलयबाट भएका 
पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूणि तनकाय, साविजतनक संस्थान, र्वकास सतमति, 
स्थानीय तनकाय, शैन्िक संस्थानहरूले उच्च प्राथतमकिा ददई ित्काल कायाितवयन गने ।  

२.  आयोगबाट जारी भएको तनवािचन आचार संर्हिाको पूणि रूपमा पालना गनि गराउन 
मािहिका सबै तनकायलाई तनदेशन ददने । साथै आचार संर्हिाको पालना भए नभएको 
अनगुमन गरी आचार संर्हिा उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गरी आयोगलाई 
जानकारी गराउने ।  

 ३.  नेपाल सरकारका सम्पूणि तनकाय, साविजतनक संस्थान, र्वकास सतमति, स्थानीय िह, 
अनदुानमा सञ्चातलि र्वश्वर्वद्यालय र सामदुार्यक र्वद्यालयका न्शिकको अद्यावतिक र 
िथ्यपरक तबवरण यो तनदेशन प्राप्त भएको तमतिले एक हप्तातभत्र तछटो सािनिारा सम्बन्तिि 
न्जल्लाको न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा पठाउन े। 

४.  तनवािचनको कामका लातग आयोग िथा अतिगििका कायािलयले माग गरेका कमिचारीहरू 
िरुूति खटाई पठाउने व्यवस्था गने ।  

५.  तनवािचन अतिकृिको कायािलयको लातग आवश्यक पने घर, फतनिचर, कम्प्यूटर, ˆयाक्स 
मेतसन, सवारी सािन, पेट्रोमेक्स र अतय आवश्यक भौतिक सरु्विा माग भएको अवस्थामा 
न्जल्लान्स्थि कायािलयबाट िरुूति उपलब्ि गराइददने । 

६.  तनवािचन आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारी र तनवािचन अतिकृिको आवागमनका लातग 
माग गरेको बखि सम्बद्ध तनकायले हवाई र्टकट उपलब्ि गराइददने र तनवािचन सामग्री 
ढुवानीका लातग आवश्यकिानसुार मोटर, हवाईजहाज र हेतलकप्टरको सरु्विा उपलब्ि 
गराउने । 

७. तनवािचन आयोग, तनवािचन अतिकृिको कायािलय िथा न्जल्ला तनवािचन कायािलयमा तबजलुी, 
िारा, डाँक, टेतलफोन िथा इतटरनटे सेवा तनवािि रूपले उपलब्ि हनु ेव्यवस्था तमलाउन े
। 

८.  साविजतनक सञ्चारका माध्यम रेतडयो नेपाल, नेपाल टेतलतभजन, गोरखापत्र, दद राइन्जङ्ग 
नेपाल, रार्िय समाचार सतमति आददले तनवािचन सम्बतिी सूचनालाई प्राथतमकिा ददई 
प्रकाशन िथा प्रसारण गने। 
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९.  नेपाल सरकारले तनवािचन सम्पन्न गनि आवश्यक पने जनशन्क्त (सरुिा तनकायहरू 
समेिको) प्राथतमकिाका साथ उपलब्ि गराउन े । नेपाल सरकार अथि मतत्रालयले 
आयोगले माग गरे बमोन्जमको तनवािचन सम्पन्न गनि आवश्यक पने बजेट ित्काल उपलब्ि 
गराउने । 

१०.  तनवािचन आयोगबाट प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन प्रयोजनका लातग 
खररद गररएका तनवािचन सामग्रीहरू िोर्कएको तमतिमा आयोगमा प्राप्त हनु ेसतुनन्श्चििा 
नेपाल सरकारले तमलाउने। 

११.  २०७४ साल मन्ङ्खसर १० गिे र ऐ. २१ गिेका ददन हनु ेप्रतितनति सभा र प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचनको लातग मिदानकेतद्र र्वद्यालय भवन िथा कम्पाउण्डतभत्र पतन रान्खएकाले 
सबै र्वद्यालयमा पर्हलो चरणका लातग तनवािचन हनु ेन्जल्लाका लातग २०७४ साल मन्ङ्खसर 
४ गिेदेन्ख र दोस्रो चरणमा  तनवािचन हनुे न्जल्लाका लातग २०७४ साल मन्ङ्खसर १५ 
गिेदेन्ख मिदान सम्पन्न नभएसम्म र्वद्यालयका सबै शैन्िक र्क्रयाकलापहरू स्थगन गने 
व्यवस्था तमलाउने । साथै तनवािचन कायिक्रम सञ्चालन गनुिपने र्वद्यालय भवन िथा 
कम्पाउण्ड वाल तनमािण िथा ममिि गनुिपने भएमा सो को िरुूति तनमािण िथा ममिि गने 
व्यवस्था तमलाउने। 

१२.  नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेतलकम, तनजी िते्रका संचार प्रदायक संस्था िथा 
र्वकास आयोजना लगायि सरकारी तनकायका वायरलेस, टेतलफोन, फ्याक्स िथा अतय 
सञ्चार सािनहरू ममिि र सेवा र्वस्िार गनुिपने भए ित्कालै ममिि गरी चाल ुहालिमा 
राख् ने एव्म राख्न लगाउने िथा तनवािचनको कामका लातग माग गरेको समयमा प्राथतमकिा 
ददई िरुूति उपलब्ि गराउने । 

१३.  तनवािचन आयोग र अतिगिि सबै कायािलय र तनवािचन सामग्री भण्डार स्थलको सरुिा 
व्यवस्था तमलाउन सरुिाकर्मी पररचालन गनि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था 
तमलाउने ।  

१४. तनवािचनको तसलतसलामा आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारी, तनवािचन अतिकृि, पयिवेिक 
लगायि अतय कमिचारी, उम्मेदवार, दल िथा मिदािाहरूको सरुिाको उन्चि प्रबति 
नेपाल सरकारले तमलाउने । साथै मिपत्र लगायिका तनवािचन सामग्री ढुवानी गदाि 
गराउँदा सरुिाको भरपदो प्रबति नेपाल सरकारले तमलाउने। 

१५.  तनवािचन कायिमा संलग्न जनशन्क्तको सरुिा लगायि तनवािचनसँग सम्बन्तिि सबै कायिमा 
शान्ति सरुिाको आवश्यक र भरपदो प्रबति नेपाल सरकारले तमलाउने। 



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   283 

१६. कानून बमोन्जम हािहतियार तलन पाउने बाहेक अतय कुनै पतन व्यन्क्तले कुनै प्रकारको 
तबस्फोटक पदाथि वा र्वषाल ुपदाथि वा लाठी, भाला, खकुुरी, बतदकु, पेस्िोल वा त्यस्िै 
प्रकारका अतय हािहतियार तलएर र्हंड्न, प्रदशिन गनि, प्रयोग गनि वा गराउन नपाउने गरी 
तनयतत्रणको व्यवस्था तमलाउने । 

१७. कानून बमोन्जम अनमुति प्राप्त गरेका व्यन्क्तका नाममा रहेको बतदकु, पेस्िोल जस्िा 
हािहतियार  सङ्कलन गराई तनवािचन अवतिभर सम्बन्तिि न्जल्ला प्रशासन कायािलयको 
मािहिमा राख् ने व्यवस्था तमलाउन े। यसरी  सङ्कलन भएको हािहतियारहरूको र्ववरण 
आगामी मन्ङ्खसर १ (एक) गिे तभतै्र आयोगलाई उपलब्ि गराउने । 

१८. तनवािचन अवतिभर अवैि मददरा िथा मददराजतय पदाथिको उत्पादन र र्वर्क्र र्विरण 
कायिमा पूणि बतदेज लगाउने गरी र्वशेष व्यवस्था गने । 

१९. केही साविजतनक (अपराि र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्था बमोन्जम तनवािचन र्वथोल्न 
सक्ने आपरातिक चररत्रका शंकास्पद व्यन्क्तहरूलाई प्रहरी तनगरानीमा राखी आवश्यकिा 
अनसुार तनयतत्रण गने ।    

२०.  सम्माननीय प्रिानमतत्रीज्यूले सरकारी कामको तसलतसलामा सरकारी हेतलकप्टर प्रयोग 
िथा राजनीतिक कामका तसलतसलामा तनजी हेतलकप्टर प्रयोग गदाि आयोगको पूवि स्वीकृति 
तलएर मात्र प्रयोग गने ।  

२१.  सम्माननीय प्रिानमतत्रीज्यू िथा माननीय मतत्रीज्यूहरूको प्रमखु आतिथ्यिा नहनु े गरी 
कायिक्रम सञ्चालन गने । 

२२.  माननीय मतत्रीज्यूहरूले सरकारी कामको तसलतसलामा आयोगको सहमति तलई सरकारी 
सवारी सािन िथा राजनीतिक कामका तसलतसलामा तनजी सवारी सािन प्रयोग गनि पाउन े
।  

२३.  माननीय सांसदज्यूहरूलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका लातग सरकारी सवारी 
सािन एवं सरकारी श्रोि सािन प्रयोग नगने नगराउने व्यवस्था तमलाउने । 

२४. प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको कायिक्रमलाई प्रतिकूल असर पाने 
र्कतसमको राजनीतिक र्क्रयाकलाप एवं गतिर्वति सञ्चालन नगने । 

२५.  र्वश्व र्वद्यालय, र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमति र नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका 
पेशागि संघ सङ्ख गठनहरूको पूवि तनिािररि कायििातलका बाहेकका तनवािचन नगने, नगराउन े
व्यवस्था तमलाउने। 
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२६.  लोक सेवा आयोग, न्शिा सेवा आयोग, प्रहरी िथा शसस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोग, नेपाली 
सेना भनाि छनौट िथा तयाय सेवा आयोग आफैीँले सञ्चालन गरेको पदपूतिि प्रर्क्रया 
तनरतिर सञ्चालनको व्यवस्था तमलाउन े। सो बाहेक लोक सेवा आयोगको अध्यििा वा 
प्रतितनतित्व गरी सञ्चालन भएका र्वतभन्न संघ संस्थाका (राजनीतिक तनयनु्क्त) बाहेक 
कमिचारी पदपूतिि गने प्रर्क्रयालाई तनरतिरिा ददने व्यवस्था तमलाउने । िर अतििवािािबाट 
मात्र कमिचारी पदपूतिि गने प्रर्क्रयालाई तनवािचन अवतिभरका लातग रोक्ने ।  

२७. नेपाल सरकारका जनुसकैु िहका कमिचारी र सरुिा तनकायका पदातिकारीलाई तनवािचनको 
न्जम्मेवारी िोक्न सर्कने हुँदा यसरी िोर्कएको कमिचारीको न्जम्मेवारी पूरा गने दार्यत्व 
तनज कमिचारी वा सरुिाकमीको हनुे । साथै नेपाल सरकार र अतिरगिका तनकायहरूको 
श्रोि र सािन प्रयोग हनु ेगरी कुनै पतन राजनीतिक कायिक्रम सञ्चालन गनि नददने व्यवस्था 
तमलाउने ।  
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अनसूुची –३३ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 

पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन कायिक्रम (पर्हलो चरण) 

क्र.
सं 

कायिक्रम 
तमति समय स्थान कैर्फ

यि देन्ख सम्म देन्ख सम्म 
 
१ 

उम्मेदवारको  मनोनयनपत्र दिाि गने  २०७४।७।५ २०७४।७।५ १०.०० १७.०० मखु्य/ तनवािचन 
अतिकृिको कायािलय 

 

२ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दिाि भएको सूची प्रकाशन गने  २०७४।७।५ २०७४।७।५ १७.०० १८.०० ऐ. ऐ.  

३ उम्मेदवारको तबरोिमा उजरुी ददने  २०७४।७।६ २०७४।७।६ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

४ मनोनयनपत्र र उजरुी उपर जाँचबझु गरी तनणिय गने  २०७४।७।७ २०७४।७।७ १०.०० १५.०० ऐ. ऐ.  

५ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गने  २०७४।७।७ २०७४।७।७ १५.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

६ उम्मेदवारको नाम र्फिाि तलने  २०७४।७।८ २०७४।७।८ १०.०० १३.०० ऐ. ऐ.  

७ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गने  २०७४।७।८ २०७४।७।८ १३.०० १५.०० ऐ. ऐ.  

८ उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चतह प्रदान गने  २०७४।७।८ २०७४।७।८ १५.०० १८.०० ऐ. ऐ.  

९ मिदान गने  २०७४।८।१० २०७४।८।१० ७.०० १७.०० सम्बन्तिि मिदान केतद्र 
 

द्रष्टव्य   
१. प्रत्येक तनवािचन िते्रका सबै मिदान केतद्रमा मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट प्राप्त गरी २०७४।८।२१ गिे अपराह्न ५।०० बजेपतछ  मिगणना कायि 

शरुू   गररनेछ । मिगणना कायि समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररनेछ । 
२.  पर्हलो हनुे तनवािन्चन हनुे तनवािचन प्रणालीिफि को मिगणना सम्पन्न गरी पररणाम घोषणापतछ मात्र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को मिगणना कायि प्रारम्भ हनुेछ । 
३.  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यका लातग समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को बतदसूचीमा नाम समावेश भएको व्यन्क्त पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन 

प्रणालीिफि  उम्मेदवार हनु पाउने छैन । 
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अनसूुची –३४ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 

पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन कायिक्रम (दोस्रो चरण) 

क्र.सं कायिक्रम 
तमति समय 

स्थान कैर्फयि 
देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

१ उम्मेदवारको  मनोनयनपत्र दिाि गने २०७४।७।१६ २०७४।७।१६ १०.०० १७.०० मखु्य/तनवािचन अतिकृिको कायािलय  

२ 
उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दिाि भएको सूची प्रकाशन 
गने 

२०७४।७।१६ २०७४।७।१६ १७.०० १८.०० ऐ. ऐ.  

३ उम्मेदवारको तबरोिमा उजरुी ददने २०७४।७।१७ २०७४।७।१७ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ.  
४ मनोनयनपत्र र उजरुी उपर जाँचबझु गरी तनणिय गने २०७४।७।१८ २०७४।७।१८ १०.०० १५.०० ऐ. ऐ.  
५ उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गने २०७४।७।१८ २०७४।७।१८ १५.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

६ उम्मेदवारको नाम र्फिाि तलने २०७४।७।१९ २०७४।७।१९ १०.०० १३.०० ऐ. ऐ.  
७ उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गने २०७४।७।१९ २०७४।७।१९ १३.०० १५.०० ऐ. ऐ.  
८ उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चतह प्रदान गने २०७४।७।१९ २०७४।७।१९ १५.०० १८.०० ऐ. ऐ.  

९ मिदान गने २०७४।८।२१ २०७४।८।२१ ७.०० १७.०० सम्बन्तिि मिदान केतद्र  

द्रष्टव्य 

१. प्रत्येक तनवािचन िेत्रका सबै मिदान केतद्रमा मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट प्राप्त गरेपतछ तनवािचन अतिकृिले मिगणना कायि सरुू गनेछ र मिगणना कायि  
समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररनेछ। 

२. पर्हलो हनुे तनवािन्चन हनुे तनवािचन प्रणालीिफि को मिगणना सम्पन्न गरी पररणाम घोषणापतछ मात्र समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को मिगणना कायि प्रारम्भ हनुेछ । 
३.  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यका लातग समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को बतदसूचीमा नाम समावेश भएको व्यन्क्त पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणालीिफि  

उम्मेदवार हनु पाउने छैन ।  
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क्र.सं. 
 

कायिक्रम 

 

तमति समय 
स्थान 

देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

1=  समानपुातिक तनवािचनमा भाग तलन चाहने राजनीतिक दलहरूले तनवेदन पेश गने सम्बतिमा 
सूचना प्रकान्शि गने  

२०७४।५।२४ २०७४।५।२४   
तनवािचन 
अतिकृि
को 

कायािलय, 

2=  समानपुातिक तनवािचनमा भाग तलन चाहने राजनीतिक दलहरूले तनवेदन पेश गने   

२०७४।५।२५ २०७४।५।२७ १०.०० १७.०० 

3=  समानपुातिक तनवािचनमा भाग तलन तनवेदन पेश गरेका राजनीतिक दलहरूको नामावली 
प्रकाशन गने  

२०७४।५।२८ २०७४।५।२८ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

4=  प्रकान्शि सूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नाम र्फिाि तलन चाहेमा र्फिाि 
तलने   

२०७४।५।२९ २०७४।५।२९ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

5=  समानपुातिक तनवािचनमा भाग तलने राजनीतिक दलहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गने र 
तनवािचन न्चतह प्रदान गने  

२०७४।५।३० २०७४।५।३० १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

6=  राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बतदसूची पेश गने  २०७४।६।२९ २०७४।६।२९ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
7=  उम्मेदवारको बतदसूची सच्याउन राजनीतिक दलहरूलाई सून्चि गने  २०७४।६।३० २०७४।७।५ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
8=  राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बतदसूची संशोिन गरी पेश गने  २०७४।७।६ २०७४।७।१२ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
9=  उम्मेदवारको बतदसूचीमा सूचीकृि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बतदसूचीबाट 

र्फिाि तलन चाहेमा तनवेदन ददने 
२०७४।७।१३ २०७४।७।१३ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

अनसूुची –३५ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को तनवािचन कायिक्रम 
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10=  उम्मेदवारको बतदसूचीबाट उम्मेदवारको नाम र्फिाि तलएको जानकारी सम्बन्तिि राजनीतिक 
दललाई ददने । उम्मेदवारले नाम र्फिाि तलएको कारण ररक्त हनु आएको स्थानमा सोही 
समूहको अको उम्मेदवारको मनोनयन गरी मनोतनि उम्मेदवारको नामावली आयोगमा पेश 
गने  

२०७४।७।१४ २०७४।७।१५ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

11=  उम्मेदवारको बतदसूची साविजतनक गने २०७४।७।१७ २०७४।७।१७ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
12=  उम्मेदवारको बतदसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यिा सम्बतिमा दावी र्वरोि 

गनि तनवेदन ददने  
२०७४।७।१८ २०७४।७।२४ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

13=  उम्मेदवारको बतदसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यिा सम्बतिी दावी र्वरोिको तनवेदन 
उपर जाँचवझु र तनणिय गने  

२०७४।७।२५ २०७४।८।१ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 

14=  उम्मेदवारको बतदसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गने  २०७४।८।२ २०७४।८।२ १०.०० १२.०० ऐ. ऐ. 
15=  उम्मेदवारको बतदसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गने  २०७४।८।३ २०७४।८।३ १०.०० १२.०० ऐ. ऐ. 
16=  मिदान गने २०७४।८।१० 

र 
२०७४।८।२१ 

 ७.०० १७.०० 
सम्बन्तिि 
मिदान 
केतद्र 

द्रष्टब्यः 

१. प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनमा समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को तनवािचनमा भाग तलन तनवेदन पेश गने राजनीतिक दलले  उम्मेदवारको 
बतदसूची अतनवायि रूपमा तनवािचन कायिक्रममा िोर्कएको तमति तभत्र तनवािचन आयोगमा रहेको समानपुातिक तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा पेश गनुि पनेछ ।  

२. राजनीतिक दलले प्रकरण (१) बमोन्जमको बतदसूची पेश गदाि प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनका लातग र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग अलग अलग सूची पेश गनुिपनेछ ।  

३. राजनीतिक दलले प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग उम्मेदवारको बतदसूची पेश गदाि आफूले भाग तलने प्रत्येक प्रदेशका लातग अलग अलग बतदसूची पेश गनुिपनेछ ।  

४. राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बतदसूची पेश गदाि प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनका लातग प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोन्जम र प्रदेश सभा 
सदस्य तनवािचनका लातग प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोन्जम ियार गरी पेश गनुिपनेछ ।  

५. तनवािचन कायिक्रमको क्र.सीं. ६ बमोन्जम उम्मेदवारको बतदसूची पेश गने राजनीतिक दललाई बतदसूची दिाि भएको तनस्सा उपलब्ि गराईनेछ । त्यस्िो तनस्सा उपलब्ि गराउँदा 
बतदसूची सच्याउन पने वा नपनेबारे यकीन गनि सम्पकि  राख्न आउने तमति समेि उल्लेख गररनेछ । सम्पकि  राख्न आउने तमति िोर्कएकोमा सम्बन्तिि राजनीतिक दलले उक्त 
तमतिमा अतनवायि रूपमा सम्पकि  राखी बतदसूची सच्याउन ुपने भएमा सो बारेको पत्र बनु्झतलनपुनेछ ।  
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६. प्रकरण ५ (तनवािचन कायिक्रमको क्र.सीं.७) बमोन्जम उम्मेदवारको बतदसूची सच्याउन राजनीतिक दललाई सून्चि गररएकोमा सम्बन्तिि राजनीतिक दलले त्यस्िो सूचना प्राप्त 
गरेको ७ (साि) ददनतभत्र बतदसूची सच्याई पेश गनुिपनेछ ।  

७. प्रतितनति सभाको हकमा देशभरका सबै तनवािचन अतिकृिबाट मिगणनाको र्ववरण प्राप्त गरी राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मि सङ्खख्याको आिारमा बतदसूचीमा सूचीकृि 
उम्मेदवारहरूमध्येबाट प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोन्जम तनवािचन आयोगले उम्मेदवारहरू तनवािन्चि भएको घोषणा गनेछ ।   

८. प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको हकमा सबै तनवािचन अतिकृिबाट मिगणनाको र्ववरण प्राप्त गरी प्रत्येक प्रदेशमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मिको आिारमा सम्बन्तिि 
प्रदेशका लातग बतदसूचीमा सूचीकृि उम्मेदवारहरूमध्येबाट प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोन्जम तनवािचन आयोगले उम्मेदवारहरू तनवािन्चि भएको 
घोषणा गनेछ । 

९. पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणालीिफि को मिगणना सम्पन्न भएपतछ मात्र सम्वद्ध तनवािचन िेत्रका तनवािचन अतिकृिले समानपुातिकिफि को मिगणना कायि सरुू गनेछ । 

१०. राजनीतिक दलले समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि को बतदसूचीमा नाम समावेश गरेको उम्मेदवार पर्हलो हनुे तनवािन्चि हनुे तनवािचन प्रणालीिफि को तनवािचनमा उम्मेदवार मनोनयन 
गनि पाइने छैन । 
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क्र सं न्जल्ला 

प्रतितनति 
सभा  

तनवािचन 
िते्र नं 

पद नाम थर 

१ िाप्लेजङु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कृपासरु काकी 
२ पाँचथर 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री मनोज के.सी. 
३ ईलाम 1 तनवािचन अतिकृि  श्री आत्मदेव जोशी 
४ ईलाम 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कृष्णप्रसाद सवेुदी 
५ झापा 1 मखु्य तनवािचन  श्री न्शव प्रसाद पराजलुी 
६ झापा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री इन्तदरा शमाि 
७ झापा 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री न्खलनाथ रेग्मी 
८ झापा 4 तनवािचन अतिकृि  श्री प्रमे खड्का 
९ झापा 5 तनवािचन अतिकृि  श्री शकुतिला काकी 
१० संखवुासभा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री प्रकाश राउि 

११ िेह्रथमु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री नारायण प्रसाद पराजलुी 
१२ भोजपरु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री हररशचतद्र इङ्खनाम 

१३ िनकुटा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री तबनोद कुमार पोखरेल 

१४ मोरङ 1 तनवािचन अतिकृि  श्री जीवन कुमार भण्डारी 
१५ मोरङ 2 तनवािचन अतिकृि  श्री ट ंक बहादरु महि 

१६ मोरङ 3 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वकास शे्रष्ठ 

१७ मोरङ 4 तनवािचन अतिकृि  श्री इश्वरमन्ण ओझा 
१८ मोरङ 5 तनवािचन अतिकृि  श्री कृष्ण मोहन कोइराला 
१९ मोरङ 6 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री राज ुकुमार खतिवडा 
२० सनुसरी 1 तनवािचन अतिकृि  श्री बालकृष्ण वाग्ले 

२१ सनुसरी 2 तनवािचन अतिकृि  श्री बालराम लम्साल 

२२ सनुसरी 3 तनवािचन अतिकृि  श्री टीकाभषूण न्घतमरे 

२३ सनुसरी 4 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री परुूषोिम प्रसाद ढकाल 

२४ सोलखुमु्ब ु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री नारायण सवेुदी 
२५ खोटाङ 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्कशोर न्घतमरे 

२६ ओखलढुङ्गा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कैलाश के.सी. 
२७ उदयपरु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री िेजेतद्रप्रसाद शमाि 
२८ उदयपरु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री सतदेश शे्रष्ठ 

२९ सप्तरी 1 तनवािचन अतिकृि  श्री महेतद्र प्रसाद भट्टराई 

३० सप्तरी 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री हररश्चतद्र ढुङ्गाना 
३१ सप्तरी 3 तनवािचन अतिकृि  श्री भोजराज रेग्मी 
३२ सप्तरी 4 तनवािचन अतिकृि  श्री सानभुाइ के.सी. 

अनसूुची –३६ 

प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनका लातग खर्टएका 
               मखु्य तनवािचन अतिकृि िथा तनवािचन अतिकृिहरूको नामावली 
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३३ तसराहा 1 तनवािचन अतिकृि  श्री महेश खनाल 

३४ तसराहा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री वेद प्रसाद उप्रिेी 
३५ तसराहा 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री सदुशिन राज पाण्डे 

३६ तसराहा 4 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वदरु कुमार उपाध्याय 

३७ िनषुा 1 तनवािचन अतिकृि  श्री गणुराज पराजलुी 
३८ िनषुा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री अरूण कोइराला 
३९ िनषुा 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रािाकृष्ण उप्रिेी 
४० िनषुा 4 तनवािचन अतिकृि  श्री जयराम शे्रष्ठ 

४१ महोिरी 1 तनवािचन अतिकृि  श्री कोमल वहादरु काकी 
४२ महोिरी 2 तनवािचन अतिकृि  श्री मीना गरुूङ 

४३ महोिरी 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री ब्रजेश प्याकुरेल 

४४ महोिरी 4 तनवािचन अतिकृि  श्री राजन नेपाल 

४५ सलािही 1 तनवािचन अतिकृि  श्री मान बहादरु बस्नेि 

४६ सलािही 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री राजेश कुमार काफ्ले 

४७ सलािही 3 तनवािचन अतिकृि  श्री दल बहादरु अतिकारी 
४८ सलािही 4 तनवािचन अतिकृि  श्री टेकेतद्र प्रसाद सवेुदी 
४९ रौिहट 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री लेखनाथ ढकाल 

५० रौिहट 2 तनवािचन अतिकृि  श्री मािव प्रसाद सवेुदी 
५१ रौिहट 3 तनवािचन अतिकृि  श्री परुूषोिम नेपाल 

५२ रौिहट 4 तनवािचन अतिकृि  श्री जगददश प्रसाद भट्ट 

५३ बारा 1 तनवािचन अतिकृि  श्री गोर्वतद उपाध्याय 

५४ बारा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री रमेश कुमार सवेुदी 
५५ बारा 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री प्रकाश खरेल 

५६ बारा 4 तनवािचन अतिकृि  श्री वसति जंग थापा 
५७ पसाि 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री नागेतद्रलाल कणि 
५८ पसाि 2 तनवािचन अतिकृि  श्री ठाकुर प्रसाद खरेल 

५९ पसाि 3 तनवािचन अतिकृि  श्री कृष्ण प्रसाद अतिकारी 
६० पसाि 4 तनवािचन अतिकृि  श्री भवुनेश्वर पौडेल 

६१ दोलखा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री प्रकाश कुमार काफ्ले 

६२ रामेछाप 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कृष्ण प्रसाद पौडेल 

६३ तसतिलुी 1 तनवािचन अतिकृि  श्री ददनबति ुबराल 

६४ तसतिलुी 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री पूणेश्वर प्रसाद उपाध्याय 

६५ रसवुा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री पनुाराम खनाल 

६६ िादीङ्ग 1 तनवािचन अतिकृि  श्री योगनाथ ढकाल 

६७ िादीङ्ग 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री उमेश कोइराला 
६८ नवुाकोट 1 तनवािचन अतिकृि  श्री गोपाल लातमछाने 
६९ नवुाकोट 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री लोक जंग शाह 

७० काठमाण्डौ 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रमेशराज पोखरेल 

७१ काठमाण्डौ 2 तनवािचन अतिकृि  श्री सदुशिन लातमछाने 
७२ काठमाण्डौ 3 तनवािचन अतिकृि  श्री मोना तसंह 
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७३ काठमाण्डौ 4 तनवािचन अतिकृि  श्री हररप्रसाद रेग्मी 
७४ काठमाण्डौ 5 तनवािचन अतिकृि  श्री चाणकमन्ण अयािल 

७५ काठमाण्डौ 6 तनवािचन अतिकृि  श्री पषु्पराज पाण्डे 

७६ काठमाण्डौ 7 तनवािचन अतिकृि  श्री कर्पलमन्ण गौिम 

७७ काठमाण्डौ 8 तनवािचन अतिकृि  श्री राम प्रसाद लम्साल 

७८ काठमाण्डौ 9 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वदरु काफ्ले 

७९ काठमाण्डौ 10 तनवािचन अतिकृि  श्री यज्ञ प्रसाद आचायि 
८० भक्तपरु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री भोजराज शमाि 
८१ भक्तपरु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री उिम तसलवाल 

८२ ललीिपरु 1 तनवािचन अतिकृि  श्री सरेुशराज खनाल 

८३ ललीिपरु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वनोद कुमार भट्टराई 

८४ ललीिपरु 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री वालमकुुतद दवाडी 
८५ काभ्रपेलातचोक 1 तनवािचन अतिकृि  श्री गीिा शे्रष् ठ 

८६ काभ्रपेलातचोक 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री अजुिन अतिकारी 
८७ तसतिपुाल्चोक 1 तनवािचन अतिकृि  श्री चतद्रकाति पौडेल 

८८ तसतिपुाल्चोक 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री दीपक खनाल 

८९ मकवानपरु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री षडानतद तिवारी 
९० मकवानपरु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री चतद्रकाति खनाल 

९१ न्चिवन 1 तनवािचन अतिकृि  श्री परमेश्वर पराजलुी 
९२ न्चिवन 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कुल प्रसाद शमाि 
९३ न्चिवन 3 तनवािचन अतिकृि  श्री शम्भरूाज रेग्मी 

९४ गोरखा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  

श्री वसतिराज पौडेल 
२०७४।८।२१ सम्म 

श्री ररिेतद्र थापा 
२०७४।८।२२ देन्ख 

९५ गोरखा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री एकनारायण लम्साल 

९६ मनाङ्ग 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री दीपक ढकाल 

९७ लम्जङु्ग 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कोमल प्रसाद आचायि 
९८ कास्की 1 तनवािचन अतिकृि  श्री जगन्नाथ पौडेल 

९९ कास्की 2 तनवािचन अतिकृि  श्री गंगा प्रसाद पौडेल 

१०० कास्की 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री दीपेतद्र अतिकारी 
१०१ िनहुँ 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री अजुिन प्रसाद कोइराला 
१०२ िनहुँ 2 तनवािचन अतिकृि  श्री गोर्वतद तगरी 
१०३ स्याङ्खजा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रमेशकाति अतिकारी 
१०४ स्याङ्खजा 2 तनवािचन अतिकृि  श्री हररकृष्ण शे्रष्ठ 

१०५ 

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पूवि) 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री बाबरुाम सवेुदी 
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१०६ 

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पूवि) 2 तनवािचन अतिकृि  श्री बलसागर तगरी 

१०७ मसु्िाङ 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री बलराम तत्रपाठी 
१०८ म्याग्दी 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री राज कुमार कोइराला 
१०९ बाग्लङु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री प्रकाश प्रसाद पन्ण्डि 

११० बाग्लङु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वद्याराज पौडेल 

१११ पविि 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रवु प्रसाद सापकोटा 
११२ गलु्मी 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री राम प्रसाद तयौपाने 
११३ गलु्मी 2 तनवािचन अतिकृि  श्री कमलराज गौिम 

११४ पाल्पा 1 तनवािचन अतिकृि  श्री राजेश्वर अयािल 

११५ पाल्पा 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री शंकर राज बराल 

११६ अघािखाँची 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रामचतद्र पौडेल 

११७ रूपतदेही 1 तनवािचन अतिकृि  श्री टीकाराम पाण्डे 

११८ रूपतदेही 2 तनवािचन अतिकृि  श्री कोषहरर तनरौला 
११९ रूपतदेही 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री नररश्वर भण्डारी 
१२० रूपतदेही 4 तनवािचन अतिकृि  श्री उदवीर नेपाली 
१२१ रूपतदेही 5 तनवािचन अतिकृि  श्री शररिा रायमाझी 
१२२ कर्पलवस्ि ु 1 तनवािचन अतिकृि  श्री न्शवशंकर प्रसाद चौिरी 
१२३ कर्पलवस्ि ु 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री ओमकार उपाध्याय 

१२४ कर्पलवस्ि ु 3 तनवािचन अतिकृि  श्री गोर्वतद प्रसाद उपाध्याय 

१२५ 
रूकुम (पूवी 
भाग) 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री दगुाि बहादरु भसुाल 

१२६ रोल्पा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री वासदेुवलाल शे्रष्ठ 

१२७ प्यठुान 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री हेम बहादरु सेन 

१२८ दाङ 1 तनवािचन अतिकृि  श्री श्रीलाल पौडेल 

१२९ दाङ 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री हेमति रावल 

१३० दाङ 3 तनवािचन अतिकृि  श्री चक्रदेव आचायि 
१३१ बाँके 1 तनवािचन अतिकृि  श्री उद्धवप्रसाद गजरेुल 

१३२ बाँके 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्वष्ण ुसवेुदी 
१३३ बाँके 3 तनवािचन अतिकृि  श्री लोक बहादरु हमाल 

१३४ बददिया 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्करण कुमार पोखरेल 

१३५ बददिया 2 तनवािचन अतिकृि  श्री र्हरण्य प्रसाद भण्डारी 

१३६ 

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पन्श्चम) 1 तनवािचन अतिकृि  श्री हररशंकर ज्ञवाली 

१३७ 

नवलपरासी 
(बदिघाट ससु्िा 
पन्श्चम) 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री मािवेतद्रराज रेग्मी 

१३८ सल्यान 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री मदन बहादरु िामी 
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१३९ डोल्पा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री रमेश प्रसाद ज्ञवाली 
१४० मगु ु 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री जवाहर प्रसाद तसंह 

१४१ जमु्ला 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री प्रकाश ढुङ्गाना 
१४२ कातलकोट 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री कृष्ण मरुारी तसवाकोटी 

१४३ हमु्ला १ मखु्य तनवािचन अतिकृि  

श्री अतनल कुमार शमाि 
२०७४।७।२७ सम्म 

श्री मेददनी प्रसाद पैडेल 
२०७४।७।२८ देन्ख 

१४४ जाजरकोट 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री देव कुमार तगरी 
१४५ दैलेख 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री सनिचतद्र लवट 

१४६ दैलेख 2 तनवािचन अतिकृि  श्री उमाकाति पौडेल 

१४७ सखेुि 1 तनवािचन अतिकृि  श्री मोहन सागर बस्याल 

१४८ सखेुि 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्करण प्रसाद तसवाकोटी 

१४९ 
रूकुम ( पन्श्चम 
भाग ) 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री काजी बहादरु राई 

१५० बाजरुा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री पषु्पराज थपतलया 
१५१ अछाम 1 तनवािचन अतिकृि  श्री दमन तसंह र्वष्ट 

१५२ अछाम 2 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री िमिराज पौडेल 

१५३ बझाङ्ग 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री पूणिप्रसाद बास्िोला 
१५४ डोटी 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री जयानतद पनेरू 

१५५ कैलाली 1 तनवािचन अतिकृि  श्री न्खमानतद भषुाल 

१५६ कैलाली 2 तनवािचन अतिकृि  श्री न्शवहरी पौडेल 

१५७ कैलाली 3 तनवािचन अतिकृि  श्री र्पिाम्वर भण्डारी 
१५८ कैलाली 4 तनवािचन अतिकृि  श्री अजुिन प्रसाद कोइराला 
१५९ कैलाली 5 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्वष्ण ुप्रसाद अयािल 

१६० दाच ुिला 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री राजेतद्र नेपाल 

१६१ बैिडी 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  श्री र्वष्णपु्रसाद गौिम 

१६२ डडेलिरुा 1 मखु्य तनवािचन अतिकृि  डा. रमेश प्रसाद ररजाल 

१६३ कतचनपरु 1 तनवािचन अतिकृि  श्री गणुराज शे्रष्ठ 

१६४ कतचनपरु 2 तनवािचन अतिकृि  श्री र्वष्णपु्रसाद पौडेल 

१६५ कतचनपरु 3 मखु्य तनवािचन अतिकृि  डा. राजेतद्र कुमार आचायि 
 b|i6JoM s'g} Ps k|ltlglw ;ef lgjf{rg If]qsf] nflu lgo'Qm d'Vo÷lgjf{rg clws[tnfO{ ;f] lgjf{rg If]q cGtu{t kg]{ b'O{j6f 

k|b]z ;ef lgjf{rg If]qsf]  ;d]t lgjf{rg clws[tsf] lhDd]jf/L tf]lsPsf]n] o;df k|b]z ;efsf] lgjf{rg If]q g+=cnUu} pNn]v 

ul/Psf] 5}g . 
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अनसूुची –३७ 

प्रतितनति सभामा समानपुातिक तनवािचन प्रणालीको लातग बतद सूची पेश गने राजनीतिक दलको नाम 
(वणािनकु्रममा) 

 
१ आमूल पररवििन मतसहा पाटी नेपाल 
२ एकीकृि रार्िय प्रजाितत्र पाटी (रािवादी) 
३ ग्रीन नेपाल पाटी 
४ चरेुभावर लोकिान्तत्रक पाटी 
५ जनप्रजािान्तत्रक पाटी, नेपाल 
६ जनशन्क्त नेपाल 
७ िामाङसातलङ लोकिान्तत्रक पाटी 
८ देशभक्त जनगणिान्तत्रक मोचाि, नेपाल 
९ देशभक्त लोकिान्तत्रक पाटी 
१० देशभक्त समाज 
११ नयाँ शन्क्त पाटी, नेपाल  
१२ नेपा: रार्िय पाटी 
१३ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 
१४ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र), समाजवादी जनिा पाटी, जनजागरण पाटी नेपाल 
१५ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माक्सिवादी) 
१६ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (मा.ले.), जनसमाजवादी पाटी, नेपाल  
१७ नेपाल जनिा पाटी 
१८ नेपाल दशिन 
१९ नेपाल दतलि पाटी 
२० नेपाल नौलो जनवादी पाटी 
२१ नेपालवाद 
२२ नेपाल मजदरु र्कसान पाटी 
२३ नेपाल यवुा र्कसान पाटी 
२४ नेपाल लोकिान्तत्रक जनिा काँग्रसे 
२५ नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी 
२६ नेपाल समावेशी पाटी 
२७ नेपाल सकुुम्बासी पाटी (लोकिान्तत्रक) 
२८ नेपाली कांग्रसे 
२९ नेपाली कांग्रसे (वी.पी.) 
३० नेपाली जनिा दल 
३१ बहजुन शन्क्त पाटी 
३२ मंगोल नेसनल अगिनाइजेसन 
३३ यवुा नेपाल पाटी 
३४ रार्िय जनिा पाटी नेपाल 
३५ रार्िय जनमनु्क्त पाटी 
३६ रार्िय जनमोचाि 
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३७ रार्िय प्रजाितत्र पाटी 
३८ रार्िय प्रजाितत्र पाटी (प्रजािान्तत्रक) 
३९ रार्िय मनु्क्त आतदोलन नेपाल 
४० रार्िय यथाथिवादी पाटी, नेपाल 
४१ रार्िय न्शवसेना पाटी, रार्िय नागररक 
४२ रार्िय समाजवादी पाटी, नेपाल 
४३ तलवरल डेमोके्रर्टक पाटी 
४४ र्ववेकशील साझा पाटी 
४५ सङ्ख घीय खम्बवुान लोकिान्तत्रक पाटी नेपाल 
४६ सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च 
४७ सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च (थरूहट) 
४८ सङ्ख घीय समाजवादी फोरम, नेपाल 
४९ हाम्रो पाटी 
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अनसूुची –३८ 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचनमा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणालीिफि  भाग तलएका राजनीतिक दल र स्वितत्र उम्मेदवारको सङ्खख्यात्मक 
र्ववरण (उम्मेदवार सङ्खख्याको क्रममा) 

क्र.सं. राजनीतिक दल/ स्वितत्र 
उम्मेदवार 

परुूष मर्हला अतय जम्मा 
1 नेपाली काँग्रसे 145 9 0 154 

2 नयाँ शन्क्त पाटी नेपाल 121 2 0 123 

३ सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नपेाल 102 5 0 107 

4 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 98 5 0 103 

५ एकीकृि रार्िय प्रजाितत्र पाटी (रािवादी) 86 8 0 94 

6 देशभक्त जनगणिान्तत्रक मोचाि नेपाल 89 3 0 92 

७ रार्िय जनमोचाि 79 10 0 89 

8 र्ववेकशील साझा पाटी 62 4 0 66 

९ रार्िय जनमनु्क्त पाटी 55 10 0 65 

10 रार्िय जनिा पाटी नेपाल 59 6 0 65 

११ मंगोल नेशनल अगिनाइजेसन 60 3 0 63 

12 नेपाल मजदरु र्कसान पाटी 51 9 0 60 

१३ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माले) 56 3 0 59 

14 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) 55 4 0 59 

१५ नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी 25 3 0 28 



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   298 

क्र.सं. राजनीतिक दल/ स्वितत्र 
उम्मेदवार 

परुूष मर्हला अतय जम्मा 
16 सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च 25 2 0 27 

१७ नेपाली जनिा दल 12 4 0 16 

18 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी ( माक्सिवादी ) 14 0 0 14 

१९ जनसमाजवादी पाटी नेपाल 14 0 0 14 

20 नेपाल दतलि पाटी 12 2 0 14 

२१ नेपाली कांग्रसे (बी.पी.) 13 0 0 13 

22 नेपाल जनिा पाटी 10 2 0 12 

२३ बहजुन शन्क्त पाटी 11 1 0 12 

24 देशभक्त लोकिान्तत्रक पाटी 9 0 0 9 

२५ तलवरल डेमोके्रटीक पाटी 6 1 0 7 

26 रार्िय प्रजाितत्र पाटी 6 0 0 6 

२७ आमूल पररवििन मतसहा पाटी नेपाल 6 0 0 6 

28 ग्रीन पाटी नेपाल 5 0 0 5 

२९ रार्िय प्रजाितत्र पाटी (प्रजािान्तत्रक) 5 0 0 5 

30 सङ्ख घीय खम्बवुान लोकिान्तत्रक पाटी नेपाल 4 1 0 5 

३१ लोककल्याणकारी जनिा पाटी नेपाल 5 0 0 5 

32 दतलि, मनु्स्लम जनशन्क्त पाटी 5 0 0 5 

३३ रार्िय मनु्क्त आतदोलन नेपाल 4 1 0 5 
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क्र.सं. राजनीतिक दल/ स्वितत्र 
उम्मेदवार 

परुूष मर्हला अतय जम्मा 
34 हाम्रो पाटी 3 2 0 5 

३५ बहजुन समाज पाटी नेपाल 4 0 0 4 

36 नेपाल यवुा र्कसान पाटी 4 0 0 4 

३७ जनप्रजािान्तत्रक पाटी नेपाल 3 0 0 3 

38 चरेुभावर लोकिान्तत्रक पाटी 0 3 0 3 

३९ रार्िय न्शवसेना पाटी 2 0 0 2 

40 यवुा नेपाल पाटी 2 0 0 2 

४१ रार्िय यथाथिवादी पाटी नेपाल 2 0 0 2 

42 रार्िय समाजवादी पाटी नेपाल 2 0 0 2 

४३ नेपाली तग्रतस   0 2 0 2 

44 मसु्कान सेना नेपाल 1 1 0 2 

४५ नेपाः रार्िय पाटी 2 0 0 2 

46 नेपाल नौलो जनवादी पाटी 2 0 0 2 

४७ गातिीवादी पाटी नेपाल 1 1 0 2 

48 मिेश िराई फोरम 1 0 0 1 

४९ सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च (थरूहट) 0 1 0 1 

50 नेपाल जनलोकितत्र पाटी 1 0 0 1 

५१ नेपालवाद 1 0 0 1 
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क्र.सं. राजनीतिक दल/ स्वितत्र 
उम्मेदवार 

परुूष मर्हला अतय जम्मा 
52 रार्िय नागररक पाटी 1 0 0 1 

५३ िामाङसातलङ लोकिान्तत्रक पाटी 1 0 0 1 

54 देशभक्त समाज 1 0 0 1 

५५ नेपाल लोकिान्तत्रक जनिा काँग्रसे 1 0 0 1 

56 स्वितत्र 454 38 0 492 

 
जम्मा 1798 146 0 1944 
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अनसूुची –३९ 

प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािचन हनुे प्रणाली िफि को तनवािचनको उम्मेदवारीको र्ववरण 

प्रदेश नं भाग तलएका 
राजनीतिक दलको सङ्खख्या 

राजनीतिक दलका उम्मेदवार 
सङ्खख्या 

स्वितत्र उम्मेदवार सङ्खख्या कुल उम्मेदवार सङ्खख्या 

मर्हला परुूष मर्हला परुूष मर्हला परुूष जम्मा 

१ ३० २४ ३९९ ३ ४४ २७ ४४३ ४७० 

२ ३५ ३७ ४६७ १८ ४६३ ५५ ९३० ९८५ 

३ ३२ ५७ ४७१ १५ ९० ७२ ५६१ ६३३ 

४ १८ २१ २०५ १ १० २२ २१५ २३७ 

५ ३० ३३ ४१२ १३ १४३ ४६ ५५५ ६०१ 

६ १७ ३ १२६ ० ४ ३ १३० १३३ 

७ १९ १५ १५३ ० ११ १५ १६४ १७९ 

जम्मा १९० २२३३ ५० ७६५ २४० २९९८ ३२३८ 
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अनसूुची –४० 

मिदानस्थल र मिदान केतद्रको र्ववरण 

न्जल्ला मिदान स्थल सङ्खख्या मिदान केतद्र सङ्खख्या 
िाप्लेजङु 73 114 

पाँचथर 101 165 

ईलाम 144 266 

झापा 283 692 

संखवुासभा 103 153 

िेह्रथमु 57 89 

भोजपरु 87 148 

िनकुटा 117 153 

मोरङ 300 758 

सनुसरी 166 527 

सोलखुमु्ब ु 118 125 

खोटाङ 136 179 

ओखलढुङ्गा 78 141 

उदयपरु 98 233 

सप्तरी 295 478 

तसराहा 221 436 

दोलखा 94 190 

रामेछाप 90 191 

तसतिलुी 137 240 
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न्जल्ला मिदान स्थल सङ्खख्या मिदान केतद्र सङ्खख्या 
िनषुा 327 548 

महोिरी 258 426 

सलािही 318 516 

रसवुा 34 45 

िादीङ्ग 109 275 

नवुाकोट 129 260 

काठमाण्डौ 320 731 

भक्तपरु 78 209 

ललीिपरु 131 277 

काभ्रपेलातचोक 189 350 

तसतिपुाल्चोक 144 285 

मकवानपरु 164 324 

रौिहट 277 449 

बारा 303 475 

पसाि 167 351 

न्चिवन 161 408 

गोरखा 213 282 

मनाङ्ग 28 28 

लम्जङु्ग 123 165 

कास्की 150 317 

िनहुँ 136 265 
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न्जल्ला मिदान स्थल सङ्खख्या मिदान केतद्र सङ्खख्या 
स्याङ्खजा 199 295 

गलु्मी 138 251 

पाल्पा 118 226 

अघािखाँची 93 174 

नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पूवि) 112 258 

रूपतदेही 208 598 

कर्पलवस्ि ु 233 410 

मसु्िाङ्ग 37 37 

म्याग्दी 72 106 

बाग्लङु 103 199 

पविि 74 139 

रूकुम पूवि 31 42 

रोल्पा 80 160 

प्यठुान 151 200 

सल्यान 111 180 

दाङ 151 394 

डोल्पा 66 66 

मगु ु 60 60 

जमु्ला 76 90 

कातलकोट 99 109 

हमु्ला 52 52 
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न्जल्ला मिदान स्थल सङ्खख्या मिदान केतद्र सङ्खख्या 
जाजरकोट 85 116 

दैलेख 136 196 

सखेुि 138 263 

बाँके 136 327 

बददिया 153 329 

बाजरुा 70 100 

अछाम 129 197 

बझाङ्ग 125 160 

डोटी 115 157 

कैलाली 231 538 

दाच ुिला 110 129 

बैिडी 120 182 

डडेलिरुा 77 117 

कतचनपरु 132 320 

नवलपरासी (बदिघाट ससु्िा पन्श्चम) 120 257 

रूकुम पन्श्चम 73 111 

जम्मा 10671 19809 
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अनसूुची –४१ 

प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  राजनीतिक दलले पाएको सदर मि  र मि प्रतिशि 

 

क्र.सं. दलको नाम प्राप्त मि प्राप्त मि अिरमा मि प्रतिशि 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 3173494 एकिीस लाख तत्रहिर हजार चार सय चौरानब्बे 33.2485 

2 नेपाली कांग्रसे 3128389 एकिीस लाख अठ्ठाइस हजार िीन सय उन्नानब्बे 32.7759 

3 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजवादी जनिा पाटी 
/ 

जनजागरण पाटी, नेपाल 

1303721 िेह्र लाख िीन हजार साि सय एक्काइस 13.6590 

4 रार्िय जनिा पाटी नेपाल 472254 चार लाख बहिर हजार दईु सय चौवन्न 4.9478 

5 सङ्ख घीय समाजवादी फोरम, नेपाल 470201 चार लाख सिरी हजार दईु सय एक 4.9263 

6 र्ववेकशील साझा पाटी 212364 दईु लाख बाह्र हजार िीन सय चौसाठी 2.2249 

7 रार्िय प्रजाितत्र पाटी 196782 एक लाख छयानब्बे हजार साि सय बयासी 2.0617 

8 रार्िय प्रजाितत्र पाटी (प्रजािान्तत्रक) 88377 अठासी हजार िीन सय सिहिर 0.9259 

9 नयाँ शन्क्त पाटी, नेपाल 81837 एकासी हजार आठ सय सैिीस 0.8574 

10 रार्िय जनमोचाि 62133 बैसठ्ठी हजार एक सय िेिीस 0.6510 
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क्र.सं. दलको नाम प्राप्त मि प्राप्त मि अिरमा मि प्रतिशि 

11 नेपाल मजदरु र्कसान पाटी 56141 छपन्न हजार एक सय एकचालीस 0.5882 

12 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माले) / जनसमाजवादी पाटी, नेपाल 41270 एकचालीस हजार दईु सय सिरी 0.4324 

13 नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी 36015 छिीस हजार पतर 0.3773 

14 रार्िय जनमनु्क्त पाटी 33091 िेिीस हजार एकानब्बे 0.3467 

15 एकीकृि रार्िय प्रजाितत्र पाटी (रािवादी) 28828 अठ्ठाइस हजार आठ सय अठ्ठाइस 0.3020 

16 नेपाली जनिा दल 22089 बाइस हजार उन्नानब्बे 0.2314 

17 सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च 21611 एक्काइस हजार छ सय एघार 0.2264 

18 बहजुन शन्क्त पाटी 15466 पतर हजार चार सय छैसठ्ठी 0.1620 

19 मंगोल नेशनल अगिनाइजेसन 15124 पतर हजार एक सय चौबीस 0.1585 

20 सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च(थरूहट) 14486 चौि हजार चार सय छयासी 0.1518 

21 देशभक्त जनगणिान्तत्रक मोचाि, नेपाल 13944 िेह्र हजार नौ सय चवालीस 0.1461 

22 नेपाल जनिा पाटी 9312 नौ हजार िीन सय बाह्र 0.0976 

23 जनशन्क्त नेपाल 7979 साि हजार नौ सय उनासी 0.0836 

24 आमूल पररवििन मतसहा पाटी नेपाल 5161 पाँच हजार एक सय एकसठ्ठी 0.0541 
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क्र.सं. दलको नाम प्राप्त मि प्राप्त मि अिरमा मि प्रतिशि 

25 रार्िय मनु्क्त आतदोलन नेपाल 4275 चार हजार दईु सय पचहिर 0.0448 

26 नेपाः रार्िय पाटी 3460 तिन हजार चार सय साठी 0.0363 

27 नेपाल लोकिान्तत्रक जनिा कांग्रसे 2389 दईु हजार िीन सय उन्नानब्बे 0.0250 

28 चरेुभावर लोकिान्तत्रक पाटी 2170 दईु हजार एक सय सिरी 0.0227 

29 ग्रीन पाटी नेपाल 1685 एक हजार छ सय पचासी 0.0177 

30 नेपाल समावेशी पाटी 1676 एक हजार छ सय छयहिर 0.0176 

31 नेपाल यवुा र्कसान पाटी 1608 एक हजार छ सय आठ 0.0168 

32 नेपाली कांग्रसे (वी.पी.) 1547 एक हजार पाँच सय सिचालीस 0.0162 

33 िामाङसातलङ लोकिान्तत्रक पाटी  1456 एक हजार चार सय छपन्न 0.0153 

34 नेपालवाद 1420 एक हजार चार सय बीस 0.0149 

35 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माक्सिवादी) 1397 एक हजार िीन सय सतिानब्बे 0.0146 

36 नेपाल सकुुम्बासी पाटी(लोकिान्तत्रक) 1334 एक हजार िीन सय चौिीस 0.0140 

37 रार्िय यथाथिवादी पाटी, नेपाल 1052 एक हजार बाउन्न 0.0110 

38 रार्िय समाजवादी पाटी, नेपाल 1052 एक हजार बाउन्न 0.0110 
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39 नेपाल दशिन 977 नौ सय सिहिर 0.0102 

40 नेपाल नौलो जनवादी पाटी 976 नौ सय छयहिर 0.0102 

41 रार्िय न्शवसेना पाटी / रार्िय नागररक पाटी 946 नौ सय छयालीस 0.0099 

42 यवुा नेपाल पाटी 872 आठ सय बहिर 0.0091 

43 नेपाल दतलि पाटी 834 आठ सय चौिीस 0.0091 

44 जनप्रजािान्तत्रक पाटी, नेपाल 744 साि सय चवालीस 0.0078 

45 देशभक्त लोकिान्तत्रक पाटी 740 साि सय चालीस 0.0078 

46 सङ्ख घीय खम्बवुान लोकिान्तत्रक पाटी नेपाल 721 साि सय एक्काइस 0.0076 

47 तलवरल डेमोके्रटीक पाटी 519 पाँच सय उन्नाइस 0.0054 

48 देशभक्त समाज 434 चार सय चौिीस 0.0045 

49 हाम्रो पाटी 426 चार सय छब्बीस 0.0045 

जम्मा 9544779 पतचानब्बे लाख चवालीस हजार साि सय उनासी 100.00 
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अनसूुची –४२ 

पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली िफि   र्वतभन्न राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि र  स्वितत्र सदस्यहरूको सङ्खख्यात्मक र्ववरण  

 

क्र.सं. दलको नाम जम्मा तनवािन्चि मर्हला परुूष 

१ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) ८० २ ७८ 

२ नेपाली काँग्रसे २३ ० २३ 

३ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) ३६ ३ ३३ 

४ रार्िय जनिा पाटी नेपाल ११ ० ११ 

५ सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल १० ० १० 

६ रार्िय प्रजाितत्र पाटी १ ० १ 

७ रार्िय जनमोचाि १ १ ० 

८ नेपाल मजदरु र्कसान पाटी १ ० १ 

९ नयाँ शन्क्त पाटी नेपाल १ ० १ 

राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि  जम्मा १६४ ६ १५८ 

१० स्वितत्र १ ० १ 

कुल जम्मा १६५ ६ १५९ 
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अनसूुची –४३ 

समानपुातिक तनवािचन प्रणालीिफि  िीन प्रतिशि वा सोभतदा बढी मि प्राप्त गने राजनीतिक दलको नाम र प्राप्त तसट सङ्खख्या  

 

क्र.सं. दलको नाम प्राप्त मि मि प्रतिशि प्राप्त सीट 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 3173494 37.1 41 

2 नेपाली काँग्रसे 3128389 36.6 40 

3 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) / समाजवादी जनिा पाटी 
/जनजागरण पाटी, नेपाल 

1303721 15.3 17 

4 रार्िय जनिा पाटी नेपाल 472254 5.5 6 

5 सङ्ख घीय समाजवादी फोरम, नेपाल 470201 5.5 6 

जम्मा 8548059 100 110 
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अनसूुची –४४ 

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

 

क्रम सङ्खख्या राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 36 15 51 

2 नेपाली काँग्रसे 8 13 21 

3 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)* 10 5 15 

4 सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल 1 2 3 

5 रार्िय प्रजाितत्र पाटी ० 1 1 

6 सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च ० 1 1 

7 स्वितत्र 1 ० 1 

जम्मा 56 37 93 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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अनसूुची –४५ 

प्रदेश नं २ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

क्रम सङ्खख्या राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल 20 9 29 

2 रार्िय जनिा पाटी नपेाल 15 10 25 

3 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 14 7 21 

4 नेपाली काँग्रसे 8 11 19 

5 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 6 5 11 

6 नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी 0 1 1 

7 स्वितत्र 1 0 1 

जम्मा 64 43 107 

 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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अनसूुची –४६ 

प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

क्र.सं. राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 42 16 58 

2 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 15 8 23 

3 नेपाली काँग्रसे 7 14 21 

4 नयाँ शन्क्त पाटी नेपाल 1 ० 1 

5 रार्िय प्रजाितत्र पाटी 0 1 1 

6 र्ववेकशील साझा पाटी 0 3 3 

7 नेपाल मजदरु र्कसान पाटी 1 1 2 

8 रार्िय प्रजाितत्र पाटी (प्रजािान्तत्रक) 0 1 1 

जम्मा 66 44 110 

 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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अनसूुची –४७ 

प्रदेश नं ४ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

 

क्रम सङ्खख्या राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 17 10 27 

2 नेपाली काँग्रसे 6 9 15 

3 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 9 3 12 

4 रार्िय जनमोचाि 2 1 3 

5 नयाँ शन्क्त पाटी नेपाल 1 1 2 

6 स्वितत्र 1 0 1 

जम्मा 36 24 60 

 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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अनसूुची –४८ 

प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

 

क्रम सङ्खख्या राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 28 13 41 

2 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 14 6 20 

3 नेपाली काँग्रसे 7 12 19 

4 सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल 3 2 5 

5 रार्िय जनिा पाटी नेपाल 0 1 1 

6 रार्िय जनमोचाि 0 1 1 

जम्मा 52 35 87 

 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 

  



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   317 

अनसूुची –४९ 

प्रदेश नं ६ को प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि सदस्य 
सङ्खख्याको र्ववरण 

 

क्र. सं. राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 14 6 20 

2 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 9 4 13 

3 नेपाली काँग्रसे 1 5 6 

4 रार्िय प्रजाितत्र पाटी 0 १ १ 

जम्मा 24 16 40 

 

*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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अनसूुची –५०  

प्रदेश नं ७ को प्रदेश सभामा प्रदेश सभामा पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु ेतनवािचन प्रणाली र समानपुातिक तनवािचन प्रणाली बमोन्जमको तनवािचनबाट तनवािन्चि 
सदस्य सङ्खख्याको र्ववरण 

 

क्रम सङ्खख्या राजनीतिक दलको नाम पर्हलो हनु ेतनवािन्चि हनु े
तनवािचन प्रणालीबाट तनवािन्चि 
सदस्य 

समानपुातिक तनवािचन  
प्रणालीबाट तनवािन्चि सदस्य 

जम्मा तनवािन्चि सदस्य 

1 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 17 8 25 

2 नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) * 10 4 14 

3 नेपाली काँग्रसे 4 8 12 

4 रार्िय जनिा पाटी नेपाल 1 1 2 

जम्मा 32 21 53 

 
*द्रष्टव्य 

समानुपालतक लनर्ााचन प्रणाली तर्ा  उम्मेदर्ारको बन्दसूची पशे गदाा नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र)/समाजबादी जनिापाटी/जनजागरण पाटी नेपालले एकल तनवािचन 
न्चतहको रुपमा गोलाकार तभत्र हैंसीया हथौडा न्चतह तलने गरी उम्मेदवारको बतद सूची पेश गरेका । 
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 अनसूुची –५१ 

तनवािचन अतिकृिको नामावली 
 

प्रदेश 
नं. 

पद नाम कायािलय तनवािचन अतिकृिको 
कायािलय रहेको 

न्जल्ला 
१ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री राजकुुमार खतिवडा मोरङ न्जल्ला अदालि मोरङ 
२ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री रािाकृष्ण उप्रिेी िनषुा न्जल्ला अदालि िनषुा 
३ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री बालमकुुतद दवाडी लतलिपरु न्जल्ला अदालि लतलिपरु 
४ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री दीपेतद्र अतिकारी कास्की न्जल्ला अदालि कास्की 
५ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री हेमति रावल दाङ न्जल्ला अदालि दाङ 
६ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री मेददनीप्रसाद पौडेल सखेुि न्जल्ला अदालि सखेुि 
७ माननीय न्जल्ला तयायािीश श्री जयानतद पनरेू डोटी न्जल्ला अदालि डोटी 
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अनसूुची –५२ 

रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको तनवािचन कायिक्रम 

 

क्र.सं कायिक्रम 
तमति समय 

स्थान 
 

कैर्फयि देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

१ मिदािा नामावली प्रकाशन २०७४।१०।७ २०७४।१०।७ ११.३०  
तनवािचन 

अतिकृिको 
कायािलय 

 

२ 
प्रकान्शि नामावली उपर दावी 
र्वरोिको उजरुी ददने 

२०७४।१०।७ २०७४।१०।७ १२.१५ १७.०० ऐ. ऐ.  

३ 
उजरुी उपर छानर्वन गरी 
अन्तिम नामावली प्रकाशन गने 

२०७४।१०।८ २०७४।१०।९ १०:०० १७.०० ऐ. ऐ. 
२०७४ माघ ८ गिे  १०:०० बजे 
देन्ख ऐ. ९ गिे १७:०० बजेसम्म 

४ 
उम्मेदवारको  मनोनयन पत्र 
दिाि गने 

२०७४।१०।१० २०७४।१०।१० १०.०० १६.०० ऐ. ऐ.  

५ 
मनोनयन पत्र दिाि भएको 
उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गने 

२०७४।१०।१० २०७४।१०।१० १६.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

६ 
उम्मेदवारको तबरोिमा उजरुी 
ददने 

२०७४।१०।११ २०७४।१०।१२ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ. 
२०७४ माघ ११ गिे तबहान १०:०० 

बजेदेीेन्ख ऐ. १२ गिे १७:०० 
बजेसम्म 

७ 
मनोनयनपत्र र उजरुी उपर 
जाँचबझु गरी तनणिय गने 

२०७४।१०।१३ २०७४।१०।१३ १०.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

८ 
मनोनयन भएको उम्मेदवारको 
नामावली प्रकाशन गने 

२०७४।१०।१४ २०७४।१०।१४ १०.०० १३.०० ऐ. ऐ.  

९ उम्मेदवारले  नाम र्फिाि तलने २०७४।१०।१४ २०७४।१०।१५ १३.०० १४.०० ऐ. ऐ. 
२०७४ माघ १४ गिे १३:०० 

बजेदेन्ख ऐ. १५ गिे १४:०० बजेसम्म 
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१० 
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 
प्रकाशन गने 

२०७४।१०।१५ २०७४।१०।१५ १५.०० १६:०० ऐ. ऐ.  

११ 
उम्मेदवारलाई तनवािचन न्चह्न 
प्रदान गने 

२०७४।१०।१५ २०७४।१०।१५ १६.०० १७.०० ऐ. ऐ.  

१२ मिदान गने २०७४।१०।२४ २०७४।१०।२४ १०.०० १५.०० 
सम्बन्तिि मिदान 

केतद्र 
 

द्रष्टव्य :  
१. क्रमसङ्ख ख्या १ बमोन्जमको  मिदािा नामावली तमति २०७४ माघ ७ गिे आयोगको वेवसाइट www.election.gov.np मा पतन प्रकाशन गररने छ । 

२.  मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा प्राप्त भएपतछ २०७४।१०।२४ गिे अपराह्न ४.०० बजेपतछ मिगणना कायि 
शरुू गररनेछ । मिगणना कायि समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररनेछ । 

३.  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्यको समानपुातिक तनवािचन प्रणाली िफि को उम्मेदवारको बतदसूचीमा नाम समावेश भएको व्यन्क्त  प्रतितनति सभा सदस्य 
तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन ऐन, २०७४ को दफा ३० मा भएको व्यवस्था अनसुार सोही दफाहरूको उपदफा (१) को 
प्रतिवतिात्मक वाक्यांश बमोन्जम नाम हटेको अवस्थामा बाहेक रार्िय सभा सदस्यको उम्मेदवार हनु पाउन ेछैन ।   

http://www.election.gov.np/
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अनसूुची –५३ 

रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको लातग प्रदेशगि मिदािा र्ववरण 

 

प्रदेश नं गा.पा.का अध्यि र उपाध्यि िथा नगरपातलकाका प्रमखु र उपप्रमखु  प्रदेश सभाका 

सदस्य 

कुल 

मिदािा 

1 274 93 367 

2 272 107 379 

3 238 110 348 

4 170 60 230 

5 218 87 305 

6 158 40 198 

7 176 53 229 

जम्मा  1506 550 2056 
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अनसूुची –५४ 

प्रदेशगि मिदान र्ववरण 

प्रदेश 
 नं. 

मिदािा सङ्खख्या मिदान भएको सङ्खख्या 
गा.पा.का अध्यि, 

उपाध्यि 
र न.पा. का. 

प्रमखु, उपप्रमखु 

प्रदेश 
सभाका 
सदस्य 

जम्मा 

गा.पा.का अध्यि, 
उपाध्यि 

र न.पा. का. 
प्रमखु, उपप्रमखु 

प्रदेश 
सभाका 
सदस्य 

जम्मा 

१ 274 93 367 272 92 364 

३ 238 110 348 238 110 348 

४ 170 60 230 170 59 229 

५ 218 87 305 217 86 303 

६ 158 40 198 158 40 198 

७ 176 53 229 176 51 227 

जम्मा 1234 443 1677 1231 438 1669 
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अनसूुची –५५ 

रार्िय सभामा तनवािन्चि सदस्यको र्ववरण  ( मर्हला र अतय समूहबाट तनवािन्चि हनु ेसदस्यको नाम वणािनकु्रमको आिारमा रान्खएको ) 

 

प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

१ 

 

 

नैनकला ओझा  ६१ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) तनर्विरोि 

र्वना पोखरेल  ४६ मर्हला मर्हला 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी          
(माओवादी केतद्र) 

तनर्विरोि 

सररिा प्रसाई  ५० मर्हला मर्हला नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

खेमराज नेपाली ५४ परुूष दतलि नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) 6270 

अगम प्रसाद वातिवा राई ६२ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) 6138 

परश ुराम मेघी गरुूङ ५९ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 

रमेश जंग रायमाझी  ४९ परुूष अतय नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

हरीचरण न्शवाकोटी  ६९ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 

२ 

प्रतमला कुमारी  ५० मर्हला मर्हला सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल तनर्विरोि 

मकु्ता कुमारी यादव   ४० मर्हला मर्हला नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

शन्शकला दाहाल  ६१ मर्हला मर्हला 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 

(माओवादी केतद्र) 
तनर्विरोि 

रामपिृ पासवान  ३६ परुूष दतलि सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल तनर्विरोि 

वषृशे चतद्र लाल ६३ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

रार्िय जनिा पाटी नेपाल तनर्विरोि 

न्जिेतद्र नारायण देव  ६१ परुूष अतय नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

रमेश प्रसाद यादव  ५१ परुूष अतय रार्िय जनिा पाटी नेपाल तनर्विरोि 

समुन राज प्याकुरेल  ५९ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

३ 

उदया शमाि/पौडेल ५९ मर्हला मर्हला 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी         
(एमाले) 3510 

ददल कुमारी रावल थापा     (पावििी) ३९ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 3276 

िन कुमारी खतिवडा ५८ मर्हला मर्हला नेपाली काँग्रसे 2376 

तसंग बहादरु र्वश्वकमाि ५४ परुूष दतलि नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) 6858 

रामचतद्र राई  ५५ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी     (एमाले) 6876 

बलराम प्रसाद बाँस्कोटा ६१ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 3444 

रािेश्याम अतिकारी ६६ परुूष अतय नेपाली काँग्रसे 2556 

राम बहादरु थापा मगर ६१ परुूष अतय 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी     (माओवादी 
केतद्र) 3396 

 ददपा गरुूङ ४९ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1716 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

 

 

 

 

४ 

र्वतदा देवी आले (राना) ५३ मर्हला मर्हला नेपाली काँग्रसे 2274 

शातिी कुमारी अतिकारी न्ज.तस. ४५ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1512 

न्खम कुमार र्व.क. ४८ परुूष दतलि 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 3396 

प्रकाश पतथ ४० परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

गणेश प्रसाद तितमन्ल्सना 56 परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1782 

ददनानाथ शमाि 68 परुूष अतय 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 1530 

सरेुतद्र राज पाण्डे 53 परुूष अतय नेपाली काँग्रसे 2262 

 

 

अतनिा देवकोटा  ५४ मर्हला मर्हला नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

कोमल वली  ४८ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) तनर्विरोि 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

 

 

 

 

 

 

५ 

तमना बढुा ५४ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 

राम लखन चमार ४६ परुूष दतलि नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी     (एमाले) 5508 

राज कुमार कुवर ४४ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 5340 

न्खम लाल भट्टराई ४७ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 3006 

चतद्र बहादरु खड्का ५५ परुूष अतय 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 2280 

दगुाि प्रसाद उपाध्याय ४८ परुूष अतय नेपाली काँग्रसे 2418 

 

 

 

 

कर्विा बोगटी ४७ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1162 

नतदा चपाई ५५ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1268.57442 

यूटोल िामाङ ४६ मर्हला मर्हला 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 1271.41596 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

 

 

 

६ 

नरपति लवुार ५४ परुूष दतलि नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 3666 

जीवन बढुा ३७ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 3720 

काली बहादरु मल्ल ५७ परुूष अतय 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 1251.24864 

ठगेतद्र प्रकाश परुी ४३ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1256.46384 

भैरव सतुदर शे्रष्ठ ५८ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी       (एमाले) 1174 

द्रष्टव्य : प्रदेश नं. ६ मा मर्हला समूहबाट तनवािन्चि सदस्य मध्ये कर्विा बोगटीले जम्मा १३१४ मि र अतय समूहबाट तनवािन्चि भैरव सतुदर शे्रष्ठले १३४४ मि प्राप्त 
गनुिभएकोमा मर्हला समूहको कोटा ११६२ र अतय समूहको कोटा ११७४ कायम भएकोले  बढी भएको मि संक्रमण भएको हुँदा  तनजहरूले प्राप्त गनुिभएको मि सङ्खख्या 
उल्लेख गदाि सम्बन्तिि समूहको कोटा बराबरको मि उल्लेख गररएको । 

 

 

इतद ुकडरीया  ५३ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 

कमला कुमारी ओली  ४५ मर्हला मर्हला नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 
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प्रदेश 

नं. 
तनवािन्चि सदस्यको नाम उमेर तलङ्ग समूह राजनीतिक दलको नाम प्राप्त मि 

 

 

 

 

७ 

िारा देवी भट्ट  ६९ मर्हला मर्हला नेपाली कांगेर्स तनर्विरोि 

चक्र प्रसाद स्नेही  ४४ परुूष दतलि नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) 3708 

महेश कुमार महरा ३६ परुूष 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 
समदुाय 

नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 3708 

बद्री प्रसाद पाण्डे  ४३ परुूष अतय नेपाली काँग्रसे तनर्विरोि 

शेर बहादरु कँुवर  ५१ परुूष अतय नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (एमाले) तनर्विरोि 

हरर राम चौिरी  ३९ परुूष अतय 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी      (माओवादी 
केतद्र) 

तनर्विरोि 
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अनसूुची –५६ 

राजनीतिक दलबाट प्रदेशगि एवं समूहगि रूपमा तनवािन्चि सदस्यको र्ववरण 
  (१) नपेाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 

समूह 
प्रदेश नं. 

जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मर्हला 1 0 2 2 2 2 2 11 

दतलि 1 0 1 0 1 1 1 5 

अपाङ्गिा  भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय 1 0 1 0 0 0 0 2 

अतय 2 1 1 1 1 2 1 9 

जम्मा 5 1 5 3 4 5 4 27 

 (२) नपेाली कागँ्रसे 

समूह प्रदेश नं. जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मर्हला 1 1 1 1 1 0 1 6 

दतलि 0 0 0 0 0 0 0 0 

अपाङ्गिा  भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय 0 0 0 1 0 0 0 1 

अतय 1 1 1 1 1 0 1 6 

जम्मा 2 2 2 3 2 0 2 13 
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  (३)नपेाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) 

समूह प्रदेश नं. जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मर्हला 1 1 0 0 0 1 0 3 

दतलि 0 0 0 1 0 0 0 1 

अपाङ्गिा  भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय 0 0 0 0 1 1 1 3 

अतय 0 0 1 1 1 1 1 5 

जम्मा 1 1 1 2 2 3 2 12 

 

  (४) रार्िय जनिा पाटी नपेाल 

समूह प्रदेश नं. जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मर्हला 0 0 0 0 0 0 0 0 

दतलि 0 0 0 0 0 0 0 0 

अपाङ्गिा  भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय 0 1 0 0 0 0 0 1 

अतय 0 1 0 0 0 0 0 1 

जम्मा 0 2 0 0 0 0 0 2 
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  (५) सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नपेाल 

समूह प्रदेश नं. जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

मर्हला 0 1 0 0 0 0 0 1 

दतलि 0 1 0 0 0 0 0 1 

अपाङ्गिा  भएका व्यन्क्त वा अल्पसङ्खख्यक समदुाय 0 0 0 0 0 0 0 0 

अतय 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा 0 2 0 0 0 0 0 2 



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   334 

अनसूुची –५७ 

राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि सदस्यको समूहगि र्ववरण 

 

क्र.सं. राजनीतिक दलको नाम 

तनवािन्चि सदस्यको समूहगि सङ्खख्या 

जम्मा  
मर्हला दतलि 

अपाङ्गिा 

भएका व्यन्क्त 

वा अल्पसङ्खख्यक 

समदुाय 

अतय 

१ 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 

 (एमाले) 
11 5 2 9 27 

२ नेपाली काँग्रसे 6 0 1 6 13 

३ 
नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 

(माओवादी केतद्र) 
3 1 3 5 12 

४ रार्िय जनिा पाटी नेपाल 0 0 1 1 2 

५ सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल 1 1 0 0 2 

जम्मा 21 7 7 21 56 
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अनसूुची –५८ 

राजनीतिक दलबाट तनवािन्चि सदस्यको लैर्ङ्गक र्ववरण 

 

 
क्र.सं. राजनीतिक दलको नाम 

तनवािन्चि सदस्यको लैर्ङ्गक र्ववरण 

मर्हला परुूष जम्मा 

१ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एमाले) 11 16 27 

२ नेपाली काँग्रसे   6 7 13 

३ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी केतद्र) 3 9 12 

४ रार्िय जनिा पाटी नेपाल 0 2 2 

५ सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल 1 1 2 

जम्मा 21 35 56 
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अनसूुची –५९ 

रािपति पदको तनवािचनको तनवािचन कायिक्रम 

क्र.सं. तनवािचन कायिक्रम तमति समय 
स्थान कैर्फयि 

देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

१ मिदािा नामावली प्रकाशन  २०७४।११।२१ २०७४।११।२१ १३:००  
तनवािचन 

अतिकृिको 
कायािलय 

 

२ 

मिदािा नामावलीमा छुट नाम समावेश गनि 
िथा र्ववरण सच्याउन दरखास्ि ददन े एवं  
मिदािा नामावली उपर दावी र्वरोिको 
उजरुी ददने 

२०७४।११।२१ २०७४।११।२१ १३:१५ १८:०० ऐ.ऐ.  

३ उजरुी उपर छानर्वन गरी अन्तिम नामावली 
प्रकाशन गने २०७४।११।२२ २०७४।११।२२ १०:०० १८:०० ऐ.ऐ.  

४ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दिाि गने २०७४।११।२३ २०७४।११।२३ १०:०० १४:०० ऐ.ऐ.  

५ मनोनयनपत्र दिाि भएको उम्मेदवारको सूची 
प्रकाशन गने २०७४।११।२३ २०७४।११।२३ १५:००  ऐ.ऐ.  

६ उम्मेदवारको दावी  र्वरोिमा उजरुी ददने २०७४।११।२३ २०७४।११।२४ १५:०० १४:०० ऐ.ऐ. 

२०७४ फागनु २३ 
गिे १५:०० 

बजेदेन्ख ऐ.२४ गिे 
१४:०० बजेसम्म 

७ मनोनयन पत्र र उजरुी उपर जाँचबझु गने २०७४।११।२४ २०७४।११।२४ १४:०० १५:०० ऐ.ऐ.  

८ मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली 
प्रकाशन गने २०७४।११।२४ २०७४।११।२४ १५:०० १६:०० ऐ.ऐ. 
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द्रष्टव्य :  

१.  मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा प्राप्त भएपतछ २०७४।११।२९ गिे अपराह्न ४:०० बजेपतछ मिगणना कायि प्रारम्भ 
गररन ेछ ।  

२.  मिगणना कायि समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररने छ । िर कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मि तनवािचक मण्डलको ित्काल कायम रहेको कुल मिको बहमुि 
नभएको कारण रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन, २०७४ को दफा ५६ को उपदफा (१) वा उपदफा (३) बमोन्जम पनु: मिदान गराउन ुपने अवस्थामा 
तनवािचन अतिकृिले रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी तनयमावली, २०७४ को तनयम ४० बमोन्जम मिदानको तमति िोकी पनु: मिदान गराइनेछ ।

९ उम्मेदवारले नाम र्फिाि तलने २०७४।११।२४ २०७४।११।२४ १६:३० १७:३० ऐ.ऐ.  

१० उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन  २०७४।११।२४ २०७४।११।२४ १८:००  ऐ.ऐ.  

११ मिदान २०७४।११।२९ २०७४।११।२९ १०:०० १५:०० 
सम्बन्तिि 
मिदान 
केतद्र 

 

mailto:&$.!!.@*
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अनसूुची –६०  

रािपति पदको तनवािचन पररणाम 
 

क्र.स. उम्मेदवारको नाम सङ्ख घीय संसदका सदस्यले ददएको मि  प्रदेश सभाका सदस्यले ददएको मि  प्राप्त कुल मि कैर्फयि 

मिपत्र  

सङ्खख्या  

मिभार मि मिपत्र 

सङ्खख्या 

मिभार मि   

१ श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारी २४५ ७९ १९३५५ ४१५ ४८ १९९२० ३९२७५ तनवािन्चि 

२ कुमारी लक्ष्मी राई  ७८ ७९ ६१६२ ११६ ४८ ५५६८ ११७३०  
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अनसूुची –६१ 

उपरािपति पदको तनवािचनको तनवािचन कायिक्रम 

 

क्र.
सं. 

कायिक्रम तमति समय स्थान कैर्फयि 
देन्ख सम्म देन्ख सम्म 

१ मिदािा नामावली प्रकाशन  २०७४।१२।१ २०७४।१२।१ १३:००  तनवािचन अतिकृिको 
कायािलय 

 

२ मिदािा नामावलीमा छुट नाम समावेश गनि िथा र्ववरण 
सच्याउन दरखास्ि ददने एवं मिदािा नामावली उपर दावी 
र्वरोिको उजरुी ददने 

२०७४।१२।१ २०७४।१२।१ १३:१५ १८:०० ऐ.ऐ.  

३ उजरुी उपर छानर्वन गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गने २०७४।१२।२ २०७४।१२।२ १०:०० १८:०० ऐ.ऐ.  

४ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दिाि गने २०७४।१२।३ २०७४।१२।३ १०:०० १४:०० ऐ.ऐ.  

५ मनोनयनपत्र दिाि भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गने २०७४।१२।३ २०७४।१२।३ १५:००  ऐ.ऐ.  

६ उम्मेदवारको दावी  र्वरोिमा उजरुी ददने २०७४।१२।३ २०७४।१२।४ १५:०० १४:०० ऐ.ऐ. २०७४ चैत्र ३ गिे 
१५:०० बजेदेन्ख ऐ.४ 
गिे १४:०० बजेसम्म 

७ मनोनयन पत्र र उजरुी उपर जाँचबझु गने २०७४।१२।४ २०७४।१२।४ १४:०० १५:०० ऐ.ऐ.  

८ मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गने २०७४।१२।४ २०७४।१२।४ १५:०० १६:०० ऐ.ऐ.  

९ उम्मेदवारले नाम र्फिाि तलने २०७४।१२।४ २०७४।१२।४ १६:३० १७:३० ऐ.ऐ.  
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द्रष्टव्य : 

१. तनवािचन अतिकृिको कायािलय र मिदान केतद्र अतिरािर्िय सम्मेलन केतद्र , नयाँ बानेश्वरको पररसरमा रहनेछ । 

२.  संवि ्२०७४ साल फागनु २९ गिे सम्पन्न रािपति तनवािचनबाट नेपालको रािपतिमा खस आयि समदुायका मर्हला श्रीमिी र्वद्यादेवी भण्डारी तनवािन्चि हनु ुभएकोले 
नेपालको संर्विानको िारा ७० एवं रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन,२०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) बमोन्जम उपरािपति पदको लातग 
उन्ल्लन्खि  तलङ्ग वा समदुाय भतदा फरक तलङ्ग वा समदुायका व्यन्क्तको मनोनयन पत्र मात्र दिाि गनि, गराउन पाइन ेछ । 

३. मिदान भएका सबै मिपेर्टका मिदान अतिकृिबाट तनवािचन अतिकृिको कायािलयमा प्राप्त भएपतछ २०७४।१२।९ गिे अपराह्न ४:०० बजेपतछ मिगणना कायि 
प्रारम्भ गररने छ ।  

४.  मिगणना कायि समाप्त भएपतछ तनवािचन पररणाम घोषणा गररन ेछ । िर कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मि तनवािचक मण्डलको ित्काल कायम रहेको कुल 
मिको बहमुि नभएको कारण रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी ऐन, २०७४ को दफा ५६ को उपदफा  (१) वा उपदफा (३) बमोन्जम पनु: 
मिदान गराउन ुपने अवस्थामा तनवािचन अतिकृिले रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी तनयमावली ,२०७४ को तनयम ४० बमोन्जम मिदानको तमति 
िोकी पनु: मिदान गराउने छन ्।

१० उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन  २०७४।१२।४ २०७४।१२।४ १८:००  ऐ.ऐ.  

११ मिदान २०७४।१२।९ २०७४।१२।९ १०:०० १५:०० सम्बन्तिि मिदान 
केतद्र 
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अनसूुची –६२ 

स्थानीय िह तनवािचन, २०७४ संन्िप् ि नतिजा 
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अनसूुची –६३ 

आयोगबाट स्वीकृि तनयमावली, तनदेन्शका र कायिर्वतिहरू  

(क) तनयमावलीहरू 
 

क्र सं तनयमावलीको नाम स्वीकृि तमति 

1=  राजनीतिक दल सम्बतिी तनयमावली, २०७४  
 

२०७४।०५।१० 
२०७४।०६।२७ 2=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४  

 
२०७४।०६।०३ 

3=  प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४  
 

२०७४।०६।१२ 
4=  प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४  

 
२०७४।०६।२७ 

5=  तनवािचन आयोग (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४  
 

२०७४।०६।२८ 
6=  स्थानीय िह तनवािचन (चौथो संशोिन) तनयमावली, २०७४ २०७४।०७।०९ 
7=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन तनयमावली, २०७४  

 
२०७४।१०।०३ 

8=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४  
 

२०७४।१०।१५ 

9=  
रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी तनयमावली, २०७४  
 

२०७४।११।०९ 

10=  
रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७४  

 
२०७४।११।२८ 

11=  
रािपति िथा उपरािपतिको तनवािचन सम्बतिी (दोस्रो संशोिन) तनयमावली, २०७४  

 
२०७४।१२।०२ 

12=  
प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनयमावली, २०७५  
 

२०७५।०३।१७ 

 

(ख) तनदेन्शकाहरू 
 

क्र सं तनदेन्शका िथा कायिर्वति 

 
स्वीकृि तमति 

1=  स्थानीय िह तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०४।०८ 
2=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०४।०८ 
3=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४  २०७४।०४।१० 
4=  स्थानीय िह तनवािचन (आतथिक) (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०४।१० 
5=  प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन पयिवेिण तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०५।३० 
6=  मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०६।०९ 
7=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०६।१९ 

8=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०६।२० 
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9=  प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन अनगुमन तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०६।२२ 

10=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०६।२७ 

11=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०६।२७ 

12=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, 
२०७४ 
 
 २०७४ 

२०७४।०६।२९ 

13=  न्जल्ला समतवय सतमति तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०७।०९ 

 
14=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (पर्हलो 

संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 
२०७४।०७।१५ 

15=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन कसूर िथा सजाय 
तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।१५ 

16=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन र्ववाद तनरूपण 
तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।१८ 

17=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त 
व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।१९ 

18=  मिदािा न्शिा कायिक्रम कायाितवयन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।०७।१९ 

19=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (दोस्रो 
संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।२६ 

20=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (जनशन्क्त 
व्यवस्थापन) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।२६ 

21=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन आचार संर्हिा 
अनगुमन तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।२७ 

22=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिदान) 
तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०७।२७ 

23=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य (आतथिक) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०८।०१ 

24=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (सरुिा 
व्यवस्थापन) तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०८।०१ 

25=  प्रतितनति सभा सदस्य तनवािचन िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (िेस्रो 
संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०८।०९ 

26=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) 
तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०८।०९ 
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27=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०८।२० 

28=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (दोस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०८।२० 

29=  प्रतितनति सभा सदस्य िथा प्रदेश सभा सदस्य (आतथिक) (पर्हलो संशोिन) 
तनदेन्शका, २०७४ 

२०७४।०८।२७ 

30=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०९।०५ 

31=  प्रदेश सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (िेस्रो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।०९।०५ 

32=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (आतथिक िथा जनशन्क्त) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।१०।०२ 

33=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ २०७४।१०।०७ 

34=  प्रतितनति सभा सदस्य समानपुातिक तनवािचन (चौथो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।१०।१७ 

35=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।१०।१७ 

36=  रार्िय सभा सदस्य तनवािचन (मिगणना) (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, 
२०७४ 

२०७४।१०।२३ 

37=  रािपति िथा उपरािपति तनवािचन तनदेन्शका, २०७४ २०७४।११।२० 

38=  रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (पर्हलो संशोिन) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।११।२८ 

39=  रािपति िथा उपरािपति तनवािचन (मिगणना) तनदेन्शका, २०७४ २०७४।११।२८ 

(ग) अतय 

तनवािचन आचारसंर्हिा लगायिका कायिहरू  

1 तनवािचन आचार संर्हिा (िेस्रो संशोिन), २०७४ 2074।6।23 

2 तनवािचन आचार संर्हिा (चौथो संशोिन), २०७४  2074।9।30 

3 तनवािचन आचार संर्हिा (पाँचौ संशोिन), २०७४  2074।11।22 

4 तनवािचन पयिवेिण नीति, २०७४ 2074।5।30 

5 रार्िय पयिवेिकहरूका लातग प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य 
तनवािचन पयिवेिण आचार संर्हिा, २०७४  

2074।5।30 
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अनसूुची –६४ 

तनवािचन आचार संर्हिालाई पूणिरूपले कायाितवयन गनि/गराउन आयोगबाट जारी भएको तनदेशन  

1. सम्माननीय प्रिानमतत्रीज्यूले तनवािचन सम्बतिी राजनीतिक कामका तसलतसलामा सरकारी 
खचिमा हेतलकोप्टर प्रयोग नगने िथा सो बाहेक नीन्ज खचिमा प्रयोग गदाि आयोगको पूवि 
स्वीकृिी तलएर मात्र प्रयोग गने व्यवस्थाका लातग प्रिानमतत्री िथा मन्तत्रपररषदको 
कायािलयलाई तनदेशन ददन,े 

2. माननीय मतत्रीज्यूहरूले राजनीतिक कामका तसलतसलामा सरकारी सवारी र स्रोि सािनको 
प्रयोग नगने व्यवस्थाका लातग सम्बन्तिि मतत्रालयलाई तनदेशन ददने । 

3. न्जल्ला समतवय सतमतिका पदातिकारी एवं सदस्य स्थानीय िहका कायिपातलकाका 
प्रमखु/उपप्रमखु वडा अध्यि लगायि गाउँ सभा िथा न्जल्ला सभाका कुनै पतन सदस्यले 
सरकारी सािन स्रोिको प्रयोग गरी प्रचार–प्रसार नगनि नगराउन तनदेशन ददन े। 

4. राजनीतिक तनयनु्क्त पाएका व्यन्क्तले न्जल्ला भ्रमण गदाि तनवािचन प्रचार–प्रसारमा सरकारी 
सवारी सािन र स्रोि प्रयोग नगनि नगराउने तनदेशन ददने । 

5. स्थानीय िहका कायिपातलकाका प्रमखु/उपप्रमखुहरूले स्थानीय िहका र्वकास तनमािणका नया ँ
आयोजनाको बजेट स्वीकृि नगने, रकमातिर नगने िथा कायिक्रम संशोिन गरी गैर बजेट 
खचि नगने नगराउने व्यवस्था तमलाउने । 

6. र्वद्यालय व्यवस्थापन सतमति र नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेको पेशागि संघ, 
सङ्ख गठनहरूको पूवि तनिािररि कायििातलका बाहेकमा तनवािचन नगनि, नगराउन नेपाल 
सरकारलाई तनदेशन  
ददने । 

7. लोक सेवा आयोग, न्शिा सेवा आयोग िथा तयाय सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको तनयतमि 
पदपूतिि बाहेक कमिचारीको पदपूतिि प्रकृयालाई तनवािचन अवतिभर रोक्न ेिथा प्रशासतनक 
पदमा करारमा तनयकु्ती प्रर्क्रया अगातड नबढाउन नेपाल सरकारलाई तनदेशन ददने । 

8. तनवािचन अवतिमा तनवािचनलाई प्रभाव पाने गरी तनवािचन आयोगको सहमति नतलई कमिचारीको 
काज िथा सरूवा नगनि नगराउन नेपाल सरकारलाई तनदेशन ददने । 

9. गैरसरकारी संस्था, पेशागि संस्था जस्िा आचार संर्हिा लाग ुहनुे गैरराजनीतिक संस्थाहरूको 
तनयतमि महातिवेशन िथा कायिक्रम सञ्चालन गदाि तनम्नानसुार गने व्यवस्थाका लातग नेपाल 
सरकारलाई तनदेशन ददने :– 

(क) सम्मानीय प्रिानमतत्रीज्यू िथा माननीय मतत्रीज्यूको प्रमखु आतिथ्यिा नहनु ेगरी 
कायिक्रम सञ्चालन गने । 
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(ख) नेपाल सरकार र अतिगििका सरकारी एवं साविजतनक स्रोि िथा सािनको प्रयोग 
नहनुे गरी कायिक्रमको व्यवस्थापन गने । 

(ग) तनवािचन कायिक्रमलाई प्रतिकूल असर पाने र्कतसमको राजनीतिक र्क्रयाकलाप 
एवं गतिर्वति सञ्चालन नगने, नगराउने । 

(घ) अनावश्यक रूपमा प्रचार–प्रसार एवं िडक–भडक नहनु े र्कतसमले कायिक्रम 
सञ्चालन गने, गराउने । 

10. तनवािचन प्रचार प्रसारका क्रममा ज्याकेट, कतमज, जस्िा पर्हरन िथा गम्छा, झोला जस्िा 
सामग्रीहरूमा तनवािचन न्चतहहरू छपाई उत्पादन गनि िथा मिदािाहरूलाई तबक्री र्विरण 
गनि नपाउने व्यहोरा राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराई सोको अनगुमन गनि सबै 
तनवािचन अतिकृि/प्रमखु न्जल्ला अतिकारीहरूलाई तनदेशन ददन े। 

11. तनवािचन आचार संर्हिा (संशोिन सर्हि), २०७२ पूणि रूपमा पालना गनि गराउन सम्बद्ध 
राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालालाई अनरुोि गने । उक्त आचार संर्हिा 
र्वपरीि प्रचार–प्रसार गरेको उजरुी प्राप्त भएमा वा अनगुमनका क्रममा पाइएमा सरुिा 
तनकाय समेिको सहयोगमा आवश्यक कारवाही गरी सोको प्रतिवेदन आयोगमा िरुूति 
पठाउने सोको आवश्यक व्यवस्थाका लातग मखु्य तनवािचन अतिकृि, प्रमखु न्जल्ला 
अतिकारी, तनवािचन अतिकृि र अनगुमन टोलीलाई तनदेशन ददने । 

12. न्जल्ला तनवािचन आचार संर्हिा सतमतिलाई आफूले गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन 
प्रत्येक हप्ता आयोगमा पेश गनि तनदेशन ददने । 

13. तनवािचन आचार संर्हिा उलंघन गनेलाई गरेको कारबार्हको जानकारी ित्काल सञ्चार 
माध्यमबाट संपेर्षण गनि सम्बन्तिि पदातिकारीलाई तनदेशन ददने । 

14. िपतसल बमोन्जमका तनवािचन आचार संर्हिा उल्लंघनका सम्बतिमा स्वयं जानकारीमा 
तलने, उजरुी सनेु्न लगायि आवश्यक छानर्वन र कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगमा 
गराउन मखु्य तनवािचन अतिकृि, प्रमखु न्जल्ला अतिकारी, तनवािचन अतिकृि र अनगुमन 
टोलीलाई तनदेशन ददने । 

(क) िमि, सम्प्रदाय, जािजाति, तलङ्ग, भाषा, वगि, िेत्र वा समदुायको आिारमा 
घृणा वा िेष उत्पन्न हनुे गरी कुनै र्क्रयाकलाप गनि वा गराउन नहनु े। 

(ख)  मिदािालाई नगद, न्जतसी र्विरण गनि, भोजभिेर आयोजना गनि वा 
मादक पदाथि सेवन गनि वा र्विरण गनि वा गराउन नहनुे । 
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(ग) कुनै मठ, मन्तदर, गमु्बा, मन्स्जद, चचि वा कुनै िातमिक स्थल प्रयोग गरी 
तनवािचन सम्बतिी प्रचार–प्रसार गनि वा गराउन नहनु े। 

(घ) तनवािचन प्रचार प्रसार, आमसभा िथा जलुसुमा बालबातलकाको िथा 
र्वद्यालय लागायिका शैन्िक संस्थाहरूको प्रयोग गनि वा गराउन नहनु े। 

(ङ) साविजतनक आवागमनमा अवरोि हनुे गरी कुनै र्कतसमको जलुसु, 
आमसभा, यािली, बैठक, भेला वा प्रचार–प्रसार गनि वा गराउन नहनु े। 

(च) जलुसु वा आमसभामा भाग तलने व्यन्क्तले १०”×१८” भतदा ठूलो 
आकारको झण्डा प्रयोग गनि वा गराउन नहनुे । 

(छ) आमसभा गरेको स्थल र समयमा बाहेक अतय स्थल र समयमा माइक 
िथा लाउडन्स्पकर र ध्वनी उत्पन्न गने अतय यतत्र प्रयोग गनि नहनुे । 

(ज) तनवािचन प्रचार प्रसारको क्रममा मोटरसाइकलबाट मातनस वा मालसामान 
ढुवानी गनि प्रयोग हनुे साइकल, ररक्सा, टागँा, एक्का िथा गोरूगाडा जस्िा सवारी 
सािनबाट तनवािचन सम्बतिी यािली गनि वा गराउन नहनुे । 

15. नेपाल सरकार, साविजतनक संस्था र स्थानीय िहले कुनै पतन योजनाको न्शलातयास गने, 
उद्घाटन गने, सवेिण गने, अध्ययन वा सोको लातग अनदुान ददने, बजेट रकमातिर गने 
जस्िा नयाँ कायिक्रम नगनि वा नगराउन नेपाल सरकारलाई तनदेशन ददन े। 

16. नेपाल सरकारको स्वातमत्वमा रहेका वा सरकारी कोष एवं सविसन्ञ्चि कोषबाट खचि हनु े
वा बजेट प्राप्त हनु ेवा नेपाल सरकारबाट कुनै सरु्विा हनु ेपद वा तनकायमा कुनैपतन 
राजनीतिक तनयनु्क्त नगनि नेपाल सकारलाई तनदेशन ददन े। 

17. UN, SAARC लगायिका अतिरािर्िय संस्था िथा िेत्रीय सङ्ख गठनहरूमा भाग तलन वा 
र्वदेशी रािको भ्रमणमा राज्यको प्रतितनतित्व गने बाहेक अतय वैदेन्शक भ्रमणमा रोक 
लगाउने िथा राज्यको प्रतितनतित्व गने गरी र्वदेश भ्रमणमा पठाउन ुनै पने भए तनवािचन 
आयोगको पूवि स्वीकृति तलएर मात्र पठाउने । 

18. प्राकृतिक प्रकोप वा अकल्पनीय घटना, उच्च रार्िय प्राथतमकिासंग सम्बन्तिि 
र्वषयहरूमा वा रार्िय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा बजेट थप, रकमातिर िथा 
कायिक्रम संशोिन गदाि आयोगबाट पूविस्वीकृति तलने बाहेक अतय अवस्थामा बजेट थप, 
रकमातिर िथा कायिक्रम संशोिन सहमति माग नगनि नेपाल सरकारलाई तनदेशन     
ददने । 
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19. तनवािचनको सतदभिमा आयोगबाट भएका तनणिय र अतिगििको कायािलयबाट भएका 
पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूणि तनकाय, साविजतनक संस्थान, र्वकास सतमति, 
स्थानीय िह, शैन्िक संस्थाहरूले उच्च प्राथतमकिा ददई ित्काल सम्पन्न गरी कायाितवयन 
गनि नेपाल सरकार िथा सम्बन्तिि तनकायलाई तनदेशन ददने । 
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अनसूुची –६५ 

२०७५ असार मसातिसम्म आयोगमा दिाि भएका राजनीतिक दलहरूको र्ववरण 

 

तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

1=  1.  नेपाल मजदरु र्कसान पाटी २०७३।७।३  

2=  2.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माले) २०७३।७।३  

3=  3.  गातिीवादी पाटी नेपाल २०७३।७।७  

4=  4.  रािवादी पाटी २०७३।७।७  

5=  5.  तग्रन पाटी नेपाल २०७३।७।८  

6=  6.  मसु्कान सेना नेपाल पाटी २०७३।७।४  

7=  7.  चरेुभावर लोकिान्तत्रक पाटी २०७३।७।८  

8=  8.  रार्िय मनु्क्त आतदोलन, नेपाल २०७३।७।९  

9=  9.  रार्िय मिेश बहजुन समाजवादी 
पाटी 

२०७३।७।९  

10=  10.  रार्िय यथािथवादी पाटी, नेपाल २०७३।७।९  
11=  11.  नेपाल समावेशी पाटी २०७३।७।१०  

12.  रार्िय मिेश समाजवादी पाटी २०७३।७।१० रार्िय जनिा पाटी 
नेपालमा एकीकरण भएको 

12=  13.  रार्िय एकिा पाटी प्रजाितत्रवादी २०७३।७।१०  
13=  14.  नेपाली तग्रतस पाटी २०७३।७।१०  
14=  15.  नेपाल जनिा पाटी २०७३।७।१०  
15=  16.  रार्िय प्रजाितत्र पाटी २०७३।७।१० रार्िय प्रजाितत्र पाटी 

नेपालमा एकीकरण भएको 
17.  रार्िय जनमनु्क्त पाटी  

(लोकिान्तत्रक) नेपाल 
२०७३।७।१० नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
16=  18.  नेपाल आमा पाटी २०७३।७।१०  
17=  19.  नेपाल पररवार दल २०७३।७।११  
18=  20.  मिेश िराई फोरम २०७३।७।१९  
19=  21.  आितुनक नेपाल पाटी २०७३।७।१८  
20=  22.  नेपाल नौलो जनवादी पाटी २०७३।७।११  
21=  23.  नेपाल पूवि रािसेवक लोकिान्तत्रक 

पाटी 
२०७३।७।२२  

22=  24.  नेपाल जनलोकितत्र पाटी २०७३।७।२२  
23=  25.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 

(माक्सिवादी) 
२०७३।७।२२  
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तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

26.  थरूहट िराई पाटी नेपाल २०७३।७।२३ नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
24=  27.  नेपाल रािवादी पाटी २०७३।७।२३  
25=  28.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी २०७३।७।२२  

29.  नेपाल र्पपलु्स पाटी २०७३।७।२३ नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
26=  30.  रार्िय जनएकिा पाटी २०७३।७।२३  
27=  31.  मिेशी जनअतिकार फोरम मिेश २०७३।७।२३  

32.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (एकीकृि 
माक्सिवादी लेतलनवादी) 

२०७३।७।२३ आयोगको तमति 
२०७५।२।।२३ को 
तनणियानसुार नेपाल 
कम्यनुर्ष्ट पाटी (ने क पा) 
मा एकीकरण भएको । 

28=  33.  हाम्रो पाटी २०७३।७।२४  
29=  34.  सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च २०७३।७।२४  

35.  िराई मिेश लोकिान्तत्रक पाटी २०७३।७।२४ रार्िय जनिा पाटी 
नेपालमा एकीकरण भएको 

30=  36.  सङ्ख घीय समाजवादी फोरम नेपाल २०७३।७।२४  
37.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (माओवादी 

केतद्र) 
२०७३।७।२४ आयोगको तमति 

२०७५।२।।२३ को 
तनणियानसुार नेपाल 
कम्यनुर्ष्ट पाटी (ने क पा) 
मा एकीकरण भएको । 

31=  38.  नेपाली कांग्रसे २०७३।७।२५  
39.  नेपाल सदभावना पाटी २०७३।७।२५ रार्िय जनिा पाटी 

नेपालमा एकीकरण भएको 
32=  40.  नयाँ सङ्ख घीयिा जनिारणा पाटी २०७३।७।२५  
33=  41.  रार्िय जनमोचाि २०७३।७।२५  

34=  42.  मािभृमून्ी नेपाल पाटी २०७३।७।२६  

35=  43.  न्शव सेना नेपाल २०७३।७।२६  

36=  44.  वहजुन शन्क्त पाटी २०७३।७।२६  

37=  45.  नेपाल दतलि पाटी २०७३।७।२६  

46.  सदभावना पाटी २०७३।७।२६ रार्िय जनिा पाटी 
नेपालमा एकीकरण भएको 

38=  47.  नेपाल गणिान्तत्रक जनिा पाटी २०७३।७।२६  

39=  48.  खम्ववुान रार्िय मोचाि नेपाल २०७३।७।२६  
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तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

40=  49.  सङ्ख घीय लोकिान्तत्रक रार्िय मञ्च 
(थरूहट) 

२०७३।७।२६  

41=  50.  नेपाल नागररक पाटी २०७३।७।२६  

42=  51.  नेपाल समाजवादी कांग्रसे २०७३।७।२८  

52.  मिेशी जनअतिकारी फोरम 
(गणिान्तत्रक) 

२०७३।७।२८ रार्िय जनिा पाटी 
नेपालमा एकीकरण 
गररएको 

43=  53.  नयाँ शन्क्त पाटी, नेपाल २०७३।७।२८  

54.  शान्ति पाटी नेपाल २०७३।७।२६ नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
55.  दतलि जनजाति पाटी नेपाल २०७३।७।२८ नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
44=  56.  नागररक समाजवादी पाटी २०७३।७।२९  

45=  57.  नेपाल सकुुम्बासी पाटी 
(लोकिान्तत्रक) 

२०७३।७।२९  

46=  58.  बहजुन समाज पाटी नेपाल २०७३।७।२९  

47=  59.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी रािवादी २०७३।७।२९  

48=  60.  देशभक्त पयािवरणीय सामान्जक 
(देपसा) मोचाि 

२०७३।७।२९  

49=  61.  समाजवादी पाटी नेपाल २०७३।७।२९ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी 
(माले-समाजवादी) नाम 
पररवििन भएको 

62.  र्ववेकशील नेपाली दल २०७३।७।२९ र्ववेकन्शल नेपाल दल 
साझा पाटीमा एकीकरण 
भएको 

50=  63.  नेपाली जनिा दल २०७३।७।२९  

51=  64.  रािवादी एकिा पाटी २०७३।७।२९  

52=  65.  नेपाल तयार्यक दल २०७३।७।२९  

66.  िराई मिेश सद्भावना पाटी नेपाल २०७३।७।२९ रार्िय जनिा पाटी 
नेपालमा एकीकरण भएको 

53=  67.  िामाङसातलङ लोकिान्तत्रक पाटी २०७३।७।२९  

54=  68.  अखण्ड नेपाल पाटी २०७३।७।२९  

55=  69.  लोक दल २०७३।७।२९  

56=  70.  देशभक्त समाज २०७३।७।२९  

57=  71.  जनशन्क्त नेपाल २०७३।७।२९  

58=  72.  यीुवा शन्क्त नेपाल पाटी २०७३।७।२९  
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तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

73.  तमिेरी पाटी नेपाल २०७३।७।२९ तलग नेपाल शान्ति एकिा 
पाटी नाम पररवििन भई 
तमिेरी पाटी नेपाल भएको  

59=  74.  हाम्रो नेपाल पाटी २०७३।७।२९  

60=  75.  रार्िय चरेुभावर पाटी २०७३।७।२९  

76.  मिेशी जनअतिकार फोरम, नेपाल  
(लोकिान्तत्रक)  

२०७३।७।३० नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
61=  77.  रार्िय न्शवसेना पाटी २०७३।७।३०  

62=  78.  अखण्ड सदूुरपन्श्चम पाटी नेपाल २०७३।७।३०  

63=  79.  सङ्ख घीय र्वकासवादी पाटी नेपाल २०७३।७।३०  

64=  80.  रार्िय र्वकास पाटी २०७३।७।३०  

65=  81.  श्रतमक जनिा पाटी-नेपाल २०७३।७।२९  

66=  82.  नेपा: रार्िय पाटी २०७३।७।२९  

83.  रार्िय प्रजाितत्र पाटी नेपाल  रार्िय प्रजाितत्र पाटीमा 
एकीकरण भएको । 

67=  84.  रार्िय एकिा मञ्च २०७३।७।३०  

68=  85.  जनजागरण पाटी नेपाल २०७३।७।३०  

69=  86.  नेपाल प्रजािान्तत्रक प्रगतिन्शल 
पाटी 

२०७३।७।३०  

70=  87.  मिेश समिा पाटी नेपाल २०७३।७।३०  

71=  88.  नेपालवाद २०७३।७।३०  

72=  89.  नेपाली कांग्रसे रािवादी २०७३।७।३०  

73=  90.  चरेुभावर रार्िय पाटी २०७३।७।३०  

74=  91.  र्हतद ुप्रजािान्तत्रक पाटी २०७३।७।३०  

75=  92.  रार्िय पनुजािगरण पाटी २०७३।७।३०  

76=  93.  यवुा नेपाल पाटी २०७३।७।३०  

77=  94.  र्पछडावगि तनषाद दतलि जनजािी 
पाटी 

२०७३।७।३०  

78=  95.  तलबरल डेमोके्रर्टक पाटी २०७३।७।३०  

79=  96.  नयाँ र्पपलु्स पाटी २०७३।७।३०  

80=  97.  रार्िय नागररक पाटी २०७३।७।३०  

81=  98.  नेपाल लोकिान्तत्रक जनिा कांग्रसे २०७३।७।३०  

82=  99.  रार्िय जनमनु्क्त पाटी २०७३।७।३०  

83=  100.  जनसमाजवादी पाटी, नेपाल २०७३।७।३०  

84=  101.  संयकु्त रार्िय जनपररषद् नेपाल २०७३।७।३०  
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तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

85=  102.  नेपाल गणिान्तत्रक एकिा पाटी २०७३।७।३०  

86=  103.  िराई पहाड र्हमाल समाज पाटी २०७३।७।३०  

87=  104.  चरेुभावर रार्िय एकिा पाटी 
नेपाल 

२०७३।७।३०  

88=  105.  नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (संयकु्त) २०७३।७।३०  

89=  106.  रािवादी यवुा मोचाि २०७३।७।३०  

90=  107.  रार्िय जनिा दल नेपाल २०७३।७।३०  

91=  108.  लोक कल्याणकारी जनिा पाटी 
नेपाल 

२०७३।७।३०  

92=  109.  नेपाल यवुा र्कसान पाटी २०७३।७।३०  

93=  110.  नेपाल समाजवादी पाटी 
(लोर्हयावादी) 

२०७३।७।२६  

94=  111.  इतिहातसक  प्रजािान्तत्रक जनिा 
पाटी नेपाल 

२०७३।८।८  

112.  थरूहट िराई पाटी नेपाल 
(लोकिान्तत्रक) 

२०७३।१०।१७ नयाँ शन्क्त पाटी नेपालमा 
एकीकरण भएको 

95=  113.  बौर्द्धक जनिान्तत्रक पररषद, 
नेपाल 

२०७३।११।१४ नेपा: रार्िय पाटीबाट 
अलग भई नयाँ दिाि 
भएको 

96=  114.  आमीुल पररवििन मतसहा पाटी 
नेपाल 

२०७३।१२।१  

97=  115.  रार्िय श्रतमक नागररक पाटी २०७३।१२।१  
98=  116.  मीुलबासी मनु्क्त पाटी २०७३।१२।१  
99=  117.  देशभक्त लोकिान्तत्रक पाटी २०७३।१२।१  

118.  रार्िय जनिा पाटी २०७३।१२।१ नेपाल लोकिान्तत्रक 

फोरममा एकीकरण भएको 
100=  119.  जन प्रजािान्तत्रि पाटी, नेपाल २०७३।१२।१  
101=  120.  सङ्ख घीय तलम्बवुान, नेपाल २०७३।१२।१  
102=  121.  मंगोल नेसनल अगिनाइजेशन २०७३।१२।१  
103=  122.  नेपाल सङ्ख घीय समाजवादी पाटी २०७३।१२।१  
104=  123.  नेपाल श्रतमक शन्क्त पाटी २०७३।१२।१  
105=  124.  आम आदमी पाटी नेपाल २०७३।१२।१  
106=  125.  रार्िय समाजवादी पाटी नेपाल २०७३।१२।१  
107=  126.  र्कराि खम्बवुान लोकिान्तत्रक 

पाटी 
२०७४।३।२८  
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तस. 
नं. 

दिाि नं. राजनीतिक दलको नाम दिाि तमति कैर्फयि 

108=  127.  एकीकृि रार्िय प्रजाितत्र पाटी 
(रािवादी) 

२०७४।३।२८  

109=  128.  ३३ दलीीय मोचाि २०७४।३।२८  
110=  129.  देश भक्त जनगणिानी्तत्रक मोचाि 

नेपाल 
२०७४।३।२८  

111=  130.  नेपाल दशिन २०७४।३।२८  
112=  131.  सङ्ख घीय खम्बवुान लोकिान्तत्रक 

पाटी नेपाल 
२०७४।३।३०  

113=  132.  नेपाल शान्तििेत्र पररषद् २०७४।३।३०  
114=  133.  दतलि मनु्स्लम जनशन्क्त पाटी २०७४।३।३०  
115=  134.  नेपाली काँग्रसे (वी.पी.) २०७४।३।३०  

135.  साझा पाटी २०७४।३।३० र्ववेकशील साझा पाटीमा 
एकीकरण भएको 

116=  136.  रार्िय जनिा पाटी नेपाल २०७४।३।३०  
117=  137.  नेपाल लोकिान्तत्रक फोरम 2074.4.23  
118=  138.  र्ववेकशील साझा पाटी 2074.5.2  
119=  139.  रार्िय प्रजाितत्र पाटी 

(प्रजािान्तत्रक) 
2074.5.7 रार्िय प्रजाितत्र पाटीबाट 

अलग भएको 
120=  140.  सामान्जक लोकिान्तत्रक पाटी 2074.12.2  
121=  141.  प्रजािान्तत्रक पाटी नेपाल 2074.12.2  
122=  142.  नेपाल मािभृतूम पाटी 2074.12.2  
123=  143.  जनिा पाटी 2074.12.2  
124=  144.  आजाद जनिा पाटी 2074.12.2  
125=  145. ज्ञ नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी (ने क पा) 2075.2.23 आयोगको तमति 

2075.2.23  को 
तनणियानसुार “नेपाल 
कम्यतुनष्ट पाटी) (एमाले)” 
र “नेपाल क्रम्यतुनष्ट पाटी 
(माओवादी केतद्र)”   
एकीकरण भएको । 
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अनसूुची –६६ 

आयोगमा आय व्ययको र्ववरण बझुाउन ेराजनीतिक दलहरू 

 

qm=;+= /fhgLlts bnsf] gfd 7]ufgf 

1 hg k|hftflGqs kf6L{, g]kfn sf7df8f}++, g]kfn  

2 dw]zL hgclwsf/ kmf]/d dw]z la/u~h, k;f{ 

3 r'/]efj/ nf]stflGqs kf6L{ sf7df08f}, g]kfn 

4 lu|g kf6L{ g]kfn l;gfd+un, sf7df08f} 

5 /fli6«o d'lQm cfGbf]ng g]kfn  sf7df08f}, g]kfn  

6 g]kfn ;dfj]zL kf6L{ sf7df08f}, g]kfn 

7 g]kfn gf}nf] hgjfbL kf6L{ k|ofu kf]v/L, nutv]n, nlntk'/ 

8 /fli6«o oyfy{jfbL, kf6L{ g]kfn sf7df08f}, g]kfn 

9 g]kfn kl/jf/ bn sf7df08f}, g]kfn 

10 /fli6«o hgdf]rf{ skg, sf7df08f} 

11 dft[e"dL g]kfn kf6L{ z+vd'n, sf7df08f} 

12 /fli6«jfbL o'jf df]rf{ ;fg]kf, g]kfn 

13 g]kfn ;dfhjfbL kf6L{ -nf]lxofjfbL_ aL/u~h, kf;f{ 

14 tfdfª;flnª nf]stflGqs kf6L{ k'Nrf]s, nlntk'/ 

15 g]kfn ;+3Lo ;dfhjfbL kf6L{ sf7df08f}, g]kfn 

16 ;+3Lo nf]stflGqs /fli6«o d~r -y?x6_ sf7df08f}, g]kfn 

17 
g]kfn hgtf kf6L{ sflnsf:yfg, l8NnLjhf/, 

sf7df08f}  

18 ufGwLjfbL kf6L{ g]kfn dxf/fhu~h, sf7df8f}+ 

19 /fi6«jfbL kf6L{ sf7df8f}+,g]]kfn 

20 /fi6«jfbL Pstf kf6L{ sf7df8f}+, g]kfn 

21 /fli6«o ljsf; kf6L{ 

elQmyfkf dfu{, 

gofFafg]Zj/,sf7df8f}+ 

22 /fli6«o lqd"n ax'hg ;dfhjfbL kf6L{ zvd'n, nlntk'/ 

23 r'/]efj//fli6«o Pstf kf6L{, g]kfn sf7df8f}+,g]kfn 

24 g]kfnL hgtf bn cgfdgu/,sf7df8f}+ 

25 PsLs[t /fli6«o k|hftGq kf6L{ -/fi6«jfbL_ w'\Djf/fxL,cfgGb gu/, j8f g+= % 

26 d+uf]n g]zgn cu{gfO{h]zg sf7df8f}+,g]kfn 
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qm=;+= /fhgLlts bnsf] gfd 7]ufgf 

27 g]kfn k"j{/fi6«';]js nf]stflGqs kf6L{ sf7df8f}+ g]kfn 

28 g]kfn dhb'/ ls;fg kf6L{ uf]nd9L, eQmk'/ 

29 hgzlQm g]kfn afg]Zj/,sf7df8f}+ 

30 ls/ft vDa'jfg nf]stflGts{ kf6L{ jfn'jf6f/,sf7df8f}+ 

31 b]zeQm hguf0ftflGts df]rf{, g]kfn a'4gu/,sf7df8f}+ 

32 ljj]szLn g]kfnL dxf/fhu~h, sf7df8f}+ 

33 t/fO{ dw]z nf]stflGqs kf6{L cgfdgu/,sf7df8f}+ 

34 ## blno df]rf{ lah'nLahf/, sf7df8f}+ 

35 Oltxfl;s k|hftflGqs hgtf kf6L{, g]kfn hgsk'/*, wg'iff 

36 dw]zL hgclwsf/ kmf]/d -u0ftflGqs_ gofF afg]Zj/ sf7df8f}+ 

37 /fli6«o hgd'lQm kf6L{ wf]aL3f6 sf7df8f}+ 

38 ;dfhjfbL hgtf kf6L{ sf=d=kf=#) dOtLb]jL sf7df8f}+ 

39 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -dfn] ;dfhjfbL_ k'/fgf] afg]Zj/ lkknaf]6 sf7df8f}+ 

40 v'Da\'jfg /fli6«o df]rf{ g]kfn w/fg !! ;okqLrf]s ;'g;/L 

41 d'naf;L d'QmL kf6L{  uf}zfnf sf7df8f}+ 

42 hghfu/0f kf6L{ , g]kfn gVv', nlntk'/ 

43 g]kfM /fli6«o kf6L{  sfnLdf6L sf7df8f}+ 

44 /fli6«o ;lds gful/s kf6L{ O6x/L ;'g;/L 

45 g]kfn blnt kf6L{ sf7df8f}+, g]kfn 

46 g]kfn o\'jf ls;fg kf6L{ gofF afg]Zj/ sf7df8f}+ 

47 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{- dfS;jfbL nlggjfbL /ftf] k'n sf7df8f}+ 

48 dw]z t/fO{ kmf]/d sf7df8f}+, g]kfn 

49 dw]z ;dftf kf6L{  s+nsL, sf7df8f}+ 

50 /fli6«o d]wz ;dfhjfbL kf6L{ afns'df/L nlntk\'/ 

51 b]zeQm ;dfh sf7df8f}+, g]kfn 

52 /fli6«o lzj;]gf kf6L{ sf7df8f}+,g]kfn 

53 xfd|f] kf6L{ l;kmn, sf7df8f}+ 

54 ;befjgf kf6L{ gofF afg]Zj/ sf7df8f}+ 

55 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -dfcf]jfbL s]Gb|_ k]l/;8f/f sf]6]Zj/ sf7df8f}+ 

56 
g]kfn sDo'lgi6 kf6L{- Plss[t dfS;jfbL 

nn]lgjfbL w'\Djf/fxL,sf7df8f}+ 
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qm=;+= /fhgLlts bnsf] gfd 7]ufgf 

57 blnt d':nLd hgzlQm kf6L{ wf]aL3f6 sf7df8f}+ 

58 g]kfn zflGtIf]q kl/ifb  sf7df8f}+, g]kfn 

59 ;+3Lo nf]stflGqs /fli6«o d~r  ltnu+uf,sf7df8f}+ 

60 /fli6«o ;dfhjfbL kf6L{ g]kfn s'n]Zj/ sf7df8f}+ 

61 g]kfn bz{g sf7df8f}+, g]kfn 

62 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -;+o'Qm _ ;]tf]k'n, sf7df8f}+ 

63 ;+3Lo vDa'jfg nf]stfl|Gqs kf6L{ g]kfn O6x/L ;'g;/L 

64 lzj;]gf g]kfn ;+vd'n, sf7df8f}+ 

65 gofF zlQm kf6L{ g]kfn aa/dn, sf7df8f}+ 

66 t/fO{ dw]z ;b\efjgf kf6{L{ g]kfn s'kg8f]n, nlntk'/ 

67 g]kfn ;'s'Daf;L kf6L{ -nf]stflGqs_ gofF afg]Zj/ sf7df8f}+ 

68 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ wf]aLwf/f 8NnLahf/, sf7df8f}+ 

69 g]kfn nf]stflGqs hgtf sf+u|]; slknj:t', g]kfn 

70 /fli6«o gful/s kf6L{ sf7df8f}+, g]kfn 

71 ldt]/L kf6L{ g]kfn ralxn sf7df8}+ 

72 nf]s bn yfkfufFp ah'nLahf/ sf7df8f}+ 

73 cfd'n kl/jt{g dl;xf kf6L{ g]]kfn sf7df8f}+, g]kfn 

74 cfw'lgs ;+o'Qm nf]stflGqs kf6L{ g]kfn sf7df8f}+, g]kfn 

75 g]kfnL lu|G; kf6L{ v'dn6f/, nlntk'/ 

76 /fli6«o k|hftGq kf6L{ -k|hftflGqs+_ rfjlxn, nlntk'/ 

77 /fli6«o hgtf bn g]kfn  sf]6]|Zj/ sf7df8f}+ 

78 /fli6«o k|hftGq kf6L+ w'Daf/fxL, sf7df8f}+ 

79 g]kfnjfb rG8f]n sf7df8f}+ 

80 ax'hg zlQm kf6L{ uf}zfnf lk+ªunf:yfg, sf7df8f}+ 

81 g]kfn hgnf]stGq kf6L{ sf7df8f}+,g]kfn 

82 o'jf zlQm g]kfn kf6L{ nfxfg & l;/xf 

83 g]kfn nf]]stflGqs kmf]/d ;'ljwfgu/ lqGs'g] sf7df8f}+ 

84 ;+o'Qm /fli6«o hgkl/if\b g]kfn sf7df8f}+, g]kfn 

85 b]zeQm nf]stflGqs kf6L{  sf7df8f}+, g]kfn 

86 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -dfS;jfbL_ 6f]vf $ sf7df8f}+ 

87 xGb' k|hftflGqs kf6L{ 36]s'nf] sf7df8f}+ 
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qm=;+= /fhgLlts bnsf] gfd 7]ufgf 

88 g]kfnL sf+u|]; lj=lk= :dLlt ejg,  nlntk'/ 

89 lnj/ 8]df]qm]l6s kf6L{ dxfnIdLyfg, nlntk'/ 

90 ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfn ltgs\'g] sf7df8f}+ 

91 d':sfg ;]gf g]kfn sdnjf]v/L, sf7df8f}+ 

92 g]kfn ;befjgf kf6L{ zflGtgu/, sf7df8f}+ 

93 ax'hg ;dfh kf6L{ g]kfn nlntk'/ $, afu8f]n 

94 o'jf g]kfn kf6L{ sf]6]Zj/ sf7df8f}+ 

95 lk58fju{ lgifb blnt hghftL kf6L{ s6x/L ^, df]/ª 

96 g]kfn cfdf kf6L{ sf7df8f}+, g]kfn 

97 g]kfnL sf+u|]; -jL=kL=_ gofF afg]Zj/ sf7df8f}+ 

98 nf]s sNof0fsf\/L hgtf kf6L{ g]kfn sf7df8f}+, g]kfn 

99 xfd|f] g]kfn kf6L{ rfjlxn, sf7df8f}+ 

100 hg;dfhjfbL kf6L{ g]kfn sn+sL, sf7df8f}+ 

101 cv08 ;'b'/klZrd kf6L{ g]kfn sf7df8f}+, g]kfn 

102 cv08 g]kfn kf6L{ afuahf/, sf7df8f}+ 

103 dw]zL hg clwsf/ kmf]/d dw]z jL/u~h 

104 /fli6«o Pstf d~r P/flx6L, afa'l5/Ldfu{, afnfh' 

105 /fli6«o hgd'lQm kf6L{ -nf]stflGqs kf6L{_ g]kfn   

106 g]kfn ;dfhjfbL sf+u|]; sf7df8f}+, g]kfn 

107 g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -/fli6«ojfbL_ sf7df8f}+, g]kfn 

108 g]kfn k|hftflGqs k|ultzLn kf6L{ 7d]n @(, sf7df8f}+ 
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अनसूुची –६७ 
संयकु्त तनवािचन सञ्चालन केतद्र (JEOC) मा पररचातलि जनशन्क्तको र्ववरण 

स्थानीय िह तनवािचन (िेस्रो चरण) 

क्र. सं. नामथर पद न्जम्मेवारी 
1=  श्री ददनेश कुमार न्घतमरे सह–सन्चव संयोजक 
2=  श्री होमनाथ दवाडी महा सेनानी सरुिा 
3=  श्री नारायण तसंह खड्का प्र.ब.उ. नेपाल प्रहरी सरुिा 
4=  श्री कमल तगरी प्र.ब.उ. सशस्त्र प्रहरी सरुिा 
5=  श्री मि ुकाकी सह अ.तन. सरुिा 
6=  श्री भपेूतद्र सापकोटा उपसन्चव सरुिा 
7=  श्री चतद्र गौिम उपसन्चव समतवय 
8=  श्री समुना अयािल शाखा अतिकृि सूचना  सङ्कलन र 

प्रतिवेदन 
9=  श्री चम्पा महजिन शाखा अतिकृि सूचना  सङ्कलन र 

प्रतिवेदन 
10=  श्री प्रमे कुमार न्घतमरे िथ्याङ्क अतिकृि सूचना  सङ्कलन र 

प्रतिवेदन 
11=  श्री रत्नकाजी महजिन कम्प्यटुर अतिकृि र्वद्यिुीय पत्राचार र 

समतवय 
12=  श्री र्हमा खनाल नायब सबु्बा प्रशासतनक र सूचना  

सङ्कलन सहयोग 
13=  श्री बासदेुव रेग्मी कम्प्यटुर अपरेटर कम्प्यटुर सम्बतिी 
14=  श्री गौचन र्वष्ट कम्प्यटुर अपरेटर कम्प्यटुर सम्बतिी 
15=  श्री सभुाष पौडेल खररदार प्रशासतनक र सूचना  

सङ्कलन सहयोग 
16=  श्री न्जि गोर्वतद शे्रष्ठ कायािलय सहयोगी कायािलय सहयोग 
17=  श्री करण कुमार यादव कायािलय सहयोगी कायािलय सहयोग 
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प्रहरी सतचार -िेस्रो चरण_ 

क्र. सं. दजाि नामथर 
1=  प्रहरी नायब उपररिक श्री दामोदर कँडेल 
2=  प्रहरी नायब तनररिक श्री ठाकुर कुमार राई 
3=  प्रहरी सहायक तनररिक श्री महेस कुमार काकी 
4=  प्रहरी सहायक तनररिक श्री राजाराम नयाज ु
5=  प्रहरी हबल्दार श्री भागरथी कुमारी भट्ट 
6=  प्रहरी जवान श्री अतबनास घले 

 
प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचन 

 
क्र. स  .ं न्जम्मेवारी पद नाम थर 
1.  संयोजक सहसन्चव  श्री ददपक सवेुदी 
2.  सहसंयोजक सहसन्चव  श्री ददनेशकुमार न्घतमरे 
3.  सरुिा/सूचना समतवय महासेनानी  श्री होमनाथ दवाडी 
4.  सरुिा/सूचना समतवय ब.प्र.उ. नेपाल प्रहरी श्री नारायण तसंह खड्का 

5.  सरुिा/सूचना समतवय स.प्र.ब.उ. श्री शम्भ ुसवेुदी 
6.  सरुिा/सूचना समतवय सह अ.तन. श्री मि ुकाकी 
7.  सरुिा/सूचना समतवय उपसन्चव श्री िनप्रसाद शमाि पौडेल 

8.  समतवय/प्रतिवेदन उपसन्चव  श्री चतद्र गौिम 
9.  समतवय/प्रतिवेदन उपसन्चव श्री िमिराज रोकाया 
10.  सूचना सङ्कलन शाखा अतिकृि श्री चम्पा महजिन 
11.  सूचना सङ्कलन शाखा अतिकृि श्री प्रददप पौडेल 
12.  सूचना सङ्कलन कम्प्यटुर अतिकृि श्री कुसमु बज्राचायि 
13.  सूचना सङ्कलन िथ्याङ्ख क अतिकृि श्री प्रमे न्घतमरे 
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क्र. स  .ं न्जम्मेवारी पद नाम थर 
14.  सूचना सङ्कलन शाखा अतिकृि श्री वैकुण्ठ राज गौिम 
15.  सूचना सङ्कलन शाखा अतिकृि श्री तनशा शमाि 
16.  प्रशासतनक/सूचना 

सङ्कलन 
नायब सबु्बा श्री प्रकाश न्घतमरे 

17.  प्रशासतनक/सूचना 
सङ्कलन 

नायब सबु्बा रामहरर तयौपाने 

18.  कम्प्यटुर सम्बतिी क अप श्री र्करण खड्का 
19.  कम्प्यटुर सम्बतिी क अप श्री रन्श्मिा तसंखडा 
20.  प्रशासतनक/सूचना 

सङ्कलन 
खररदार श्री सभुाष पौडेल 

21.  सहयोगी कायािलय सहयोगी श्री जीिगोर्वतद शे्रष्ठ 
22.  सहयोगी कायािलय सहयोगी श्री करण कुमार यादव 
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तनवािचन आयोगका पदातिकारी िथा कमिचारीहरूको नाम 

(क) तनवािचन आयोगका पदातिकारी िथा दरबतदीमा कायिरि कमिचारीहरु 

क्र.सं. पद नाम 

१ प्रमखु तनवािचन आयकु्त डा अयोिी प्रसाद यादव 

२ तनवािचन आयकु्त श्री इला शमाि 

३ तनवािचन आयकु्त श्री नरेतद्र दाहाल 

४ तनवािचन आयकु्त श्री ईश् वरी प्रसाद पौड्याल 

५ तनवािचन आयकु्त श्री सिुीरकुमार शाह 

६ सन्चव बेगेतद्रराज शमाि पौड्याल 

७ सहसन्चव सशुील कोइराला 
८ सहसन्चव दीपक सवेुदी 
९ सहसन्चव शंकरप्रसाद खरेल 

१० उपसन्चव मकुुतद शमाि 
११ उपसन्चव चतद्र बहादरु न्शवाकोटी 
१२ उपसन्चव सयुि प्रसाद अयािल 

१३ उपसन्चव देशबति ुअतिकारी 
१४ उपतयायातिवक्ता घनश्याम ओझा 
१५ उपसन्चव र्वशकसेन ढकाल 

१६ उपसन्चव (कानून) कृष्ण राज खनाल 

१७ वररष्ठ कम्प्यटुर अतिकृि गोर्वतद राम पनरेू 

१८ वररष्ठ कम्प्यटुर अतिकृि श्रीचतद्र साह 

१९ उपसन्चव महेतद्रनाथ भट्टराई 

२० उपसन्चव महेश राज तिन्म्सना 
२१ उपसन्चव (लेखा) राम बहादरु खड्का 
२२ पसु्िकालय अतिकृि प्रदीप भट्टराई 

२३ मेतसन मेकातनक्स र्हरा बहादरु महजिन 

२४ कम्प्यटुर अतिकृि समुन न्घतमरे 

२५ कम्प्यटुर अतिकृि कुसमु बज्राचायि 
२६ मदु्रण अतिकृि बाबरुाम कोइराला 
२७ कम्प्यटुर अतिकृि न्शवशरण थापा 
२८ शाखा अतिकृि सशुीला शे्रष्ठ 

२९ कानून अतिकृि अरूण कुमार झा 
३० कम्प्यटुर अतिकृि रत्नकाजी महजिन 
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३१ शाखा अतिकृि यवुराज गरुागाईं 

३२ कम्प्यटुर अतिकृि श्रीराम िेत्री 
३३ शाखा अतिकृि नम्रिा चडुाल 

३४ कम्प्यटुर ईन्ञ्जनीयर समीर थापा 
३५ कम्प्यटुर ईन्ञ्जनीयर सरुज प्रकाश अयािल 

३६ शाखा अतिकृि राजेतद्र प्रसाद कंडेल 

३७ शाखा अतिकृि राम कृष्ण अयािल 

३८ शाखा अतिकृि श्रीकुमार राई 

३९ शाखा अतिकृि मािव काकी 
४० शाखा अतिकृि घमचतद्र तिन्म्सना 
४१ शाखा अतिकृि लोक बहादरु राना 
४२ लेखा अतिकृि नकुल थापा 
४३ कम्प्यटुर ईन्ञ्जनीयर प्रमोद शमाि 
४४ शाखा अतिकृि अच्यिु अयािल 

४५ शाखा अतिकृि रक्ष्मी पौडेल 

४६ शाखा अतिकृि राजेतद्र पोखरेल 

४७ िथ्याङ्क अतिकृि प्रमे कुमार न्घतमरे 

४८ लेखा अतिकृि जीवन कुमार न्घतमरे 

४९ शाखा अतिकृि प्रकाश भण्डारी 
५० शाखा अतिकृि दीपक पौडेल 

५१ शाखा अतिकृि र्करण जोशी 
५२ टा.नायब सबु्बा शोभा थापा 
५३ नायब सबु्बा पषु्पलिा तबष्ट 

५४ कम्प्यटुर अपरेटर न्शवओम भण्डारी 
५५ कम्प्यटुर अपरेटर श्याम राज डंगोल 

५६ टेतलफोन अपरेटर लक्ष्मी अयािल अतिकारी 
५७ टा.नायब सबु्बा ममिा शे्रष्ठ मल्ल 

५८ नायब सबु्बा गोर्वतद खरेल 

५९ नायब सबु्बा प्रतमला कोइराला 
६० नायब सबु्बा मािव अयािल 

६१ कम्प्यटुर अपरेटर कुमार लईुटेल 

६२ कम्प्यटुर अपरेटर ददनेश कुमार राई 

६३ नायब सबु्बा केशर कुमार शे्रष्ठ 

६४ नायब सबु्बा लक्ष्मण संजेल 

६५ नायब सबु्बा र्वजय तसंह बस्नेि 
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६६ नायब सबु्बा रोशन राई 

६७ लेखापाल शोभाकला वोस्िी (काफ्ले) 

६८ नायब सबु्बा लोक प्रसाद बस्याल 

६९ नायब सबु्बा न्शव प्रसाद न्घतमरे 

७० कम्प्यटुर अपरेटर चतद्र कुमार शे्रष्ठ 

७१ नायब सबु्बा वास ुदेव फुयाल 

७२ पसु्िकालय सहायक एक राज अतिकारी 
७३ फोटोग्राफर पतुदेव कुमार साह 

७४ कम्प्यटुर अपरेटर परमेश्वर पौडेल 

७५ नायब सबु्बा सीिाराम पराजलुी 
७६ लेखापाल ठगीश्वर अतिकारी 
७७ कम्प्यटुर अपरेटर गौचन र्वष्ट 

७८ लेखापाल भान ुभक्त ढकाल 

७९ नायब सबु्बा राजेतद्र मरातसनी 
८० नायब सबु्बा ज्ञानेतद्र राई 

८१ लेखापाल रीिा बस्नेि 

८२ लेखापाल रवु राज ज्ञवाली 
८३ कम्प्यटुर अपरेटर मीना अयािल 

८४ कम्प्यटुर अपरेटर तनश्चल मोक्तान 

८५ नायब सबु्बा श्याम महजिन 

८६ नायब सबु्बा अमिृा मैनाली 
८७ नायब सबु्बा र्हमा खनाल 

८८ खररदार नर्वनराज ढकाल 

८९ खररदार पर्वत्रा पतथी 
९० खररदार पावििी फुयाल 

९१ खररदार अजुिन प्रसाद काफ्ले 

९२ खररदार पूणिकली थापा 
९३ खररदार सभुाष पौडेल 

९४ खररदार दगुाि प्रसाद दहाल 

९५ हलकुा सवारी चालक रामकृष्ण महजिन 

९६ हलकुा सवारी चालक तिथि महजिन 

९७ हलकुा सवारी चालक गंगाराम महजिन 

९८ हलकुा सवारी चालक बाबरुाजा महजिन 

९९ हलकुा सवारी चालक महेतद्र मानतिर 

१०० हलकुा सवारी चालक अतनल थापामगर 
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१०१ हलकुा सवारी चालक राम बहादरु खड्का 
१०२ हलकुा सवारी चालक तिथि नारायण पाछै 

१०३ हलकुा सवारी चालक िनराज महजिन 

१०४ हलकुा सवारी चालक मािव पौडेल 

१०५ हलकुा सवारी चालक तभम बहादरु शे्रष्ठ 

१०६ कायािलय सहयोगी कृष्ण प्रसाद न्घतमरे 

१०७ कायािलय सहयोगी राम प्रसाद नेपाल 

१०८ कायािलय सहयोगी मायानाथ न्घतमरे 

१०९ कायािलय सहयोगी तबष्ण ुकुमार न्घतमरे 

११० कायािलय सहयोगी राज कुमार बस्नेि 

१११ कायािलय सहयोगी कमला थापा 
११२ कायािलय सहयोगी कर्पल पौडेल 

११३ कायािलय सहयोगी काले मगर 

११४ कायािलय सहयोगी राम शरण थापा 
११५ कायािलय सहयोगी कृष्ण बहादरु भण्डारी 

 

करार सेवामा कायिरि कमिचारीहरू 

क्र.सं. पद कमिचारीको नाम 

१ लेखा अतिकृि शेर बहादरु अतिकारी 
२ कम्प्यटुर अपरेटर सषु्मा उप्रिेी 
३ ईलेन्क्ट्रतसयन सम्पूणि महजिन 

४ प्लम्बर लोक बहादरु थापा 
५ हलकुा सवारी चालक केशब बहादरु थापामगर 

६ हलकुा सवारी चालक श्याम कृष्ण खड्का 
७ हलकुा सवारी चालक केदार बहादरु थापामगर 

८ हलकुा सवारी चालक पूणि प्रसाद न्घतमरे 

९ हलकुा सवारी चालक लक्ष्मी नारायण चौिरी 
१० हलकुा सवारी चालक महेश महजिन 

११ हलकुा सवारी चालक र्वजय खड्का 
१२ कायािलय सहयोगी श्याम बढुाथोकी 
१३ कायािलय सहयोगी राम गोपाल सेडाई 

१४ कायािलय सहयोगी भोला प्रसाद पौडेल 

१५ कायािलय सहयोगी प्रकाश नेपाली 
१६ कायािलय सहयोगी तबमला नेपाली 
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१७ कायािलय सहयोगी िन कुमारी नेपाली 
१८ कायािलय सहयोगी इन्तदरा न्घतमरे 

१९ कायािलय सहयोगी गोर्वतद बढुाथोकी 
२० कायािलय सहयोगी सातबत्री न्घतमरे 

२१ कायािलय सहयोगी भपेुतद्र प्रसाद यादव 

२२ कायािलय सहयोगी रोशन प्रसाद ररजाल 

२३ कायािलय सहयोगी कल्पना हमुागाई 

२४ कायािलय सहयोगी अतज ुिामांग 

२५ कायािलय सहयोगी मन्तदरा काफ्ले 

२६ कायािलय सहयोगी अतनल गरुूङ 

२७ कायािलय सहयोगी रेखा कुमारी मगर 

२८ कायािलय सहयोगी रोर्हि खड्का 
२९ कायािलय सहयोगी तसिा खड्का 
३० कायािलय सहयोगी रमा पौडेल 

३१ कायािलय सहयोगी संजय राज काफ्ले 

३२ कायािलय सहयोगी करण कुमार यादव 

३३ कायािलय सहयोगी मि ुतबश्वकमाि 
३४ कायािलय सहयोगी न्जवन राम 

३५ कायािलय सहयोगी यादव कुमारी राना 
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प्रतिवेदन वषिका र्वतभन्न कायिक्रमहरूका िस्वीरहरू 

 
  

तनवािचन सञ्चालन िथा ब्यवस्थापन प्रन्शिण कायिक्रममा सहभागी मखु्य तनवािचन 
अतिकृिहरू 

राजनीतिक दलका प्रमखु िथा प्रतितनतिहरूसँग आयोगका पदातिकारीहरू तनवािचनको 
ियारी सम्बतिमा छलफल गदै  
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प्रतितनति सभा र प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको अनगुमनका लातग अनगुमन टोली प्रमखुहरूलाई 
अतभमखुीकरण कायिक्रम 

आयोग पररसरमा नमूना मिदान कायिक्रम 
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 प्रतितनति सभा िथा प्रदेश सभा सदस्य तनवािचनको ददनको मिदान केतद्रको झलक 

 रार्िय सभा सदस्य तनवािचनको मिपत्र छपाईका सम्बतिमा आयोग पदातिकारीबाट जानकारी 
तलँइदै 



 

वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/२०७५   370 

 

  
  

 प्रदेश सभा िथा संघीय संसदका सदस्यहरूको तनवािचन सम्पन्न भए पश्चाि  

सम्माननीय रािपतिमा तनवािचन पररणाम बझुाउँदै 

 दोश्रो तनवािचन ददवसको उपलक्ष्यमा प्रभािफेरी कायिक्रममा माननीय प्रमखु तनवािचन आयकु्त 
सम्बोिन गनुिहुदैँ 
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सम्माननीय रािपतिमा तनवािन्चि भएको प्रमाणपत्र हस्िातिरण गररँदै 

गण्डकी प्रदेशमा भएको तनवािचन समीिा कायिक्रम, २०७५ लाई सम्बोिन गदै सो प्रदेशका 
माननीय मखु्यमतत्री  पथृ्वी सबु्बा गरुूङ 
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तनवािचन समीिा कायिक्रम, २०७५ का सहभागीहरु 


