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निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ 

  प्रमवणीकरण तथव प्रकवशि नमनत 

 २०७३।१०।२० 

संर्त ्२०७३ सवलको ऐि िं. २२ 

निर्वाचि आयोगको कवम, कताव्य र अनिकवर सम्बन्िी कविूिलवई संशोिि र एकीकरण 

गिा बिेको ऐि 

प्रस्तवर्िव : निर्वाचि आयोगको कवम, कताव्य र अनिकवर सम्बन्िी कविूिलवई संशोिि र 
एकीकरण गिा र्वञ्छिीय भएकोले, 

िेपवलको संवर्िविको िवरव २९६ को उपिवरव (१) बमोजिमको व्यर्स्थववपकव–संसदले 
यो ऐि बिवएको छ ।  

पररच्छेद–१ 

प्रवरजम्भक 

१. संजिप्त िवम र प्रवरम्भ : (१) यस ऐिको िवम “निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३” रहेको छ 
।  

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रवरम्भ हिुेछ । 

२. पररभवषव :   वर्षय र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव यस ऐिमव,– 

(क) “आयकु्त” भन्नवले आयोगको निर्वाचि आयकु्त सम्झि ु पछा र सो 
शब्दले प्रमखु निर्वाचि आयकु्तलवई समेत ििवउँछ ।  

(ख)  “आयोग” भन्नवले संवर्िविको िवरव २४५ बमोजिमको निर्वाचि 
आयोग सम्झि ुपछा । 

(ग)  “उम्मेदर्वर” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजिम कुिै 
निर्वाचिकव लवनग उम्मेदर्वरको अजन्तम सूचीमव िवम समवरे्श 
भएको व्यजक्त सम्झि ुपछा । 
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(घ)  “तोवकएको” र्व “तोवकए बमोजिम” भन्नवले यस ऐि र्व यस ऐि 
अन्तगात बिेकव नियम र्व आयोगले िेपवल रविपत्रमव सूचिव 
प्रकवशि गरी िवरी गरेको आदेशमव तोवकएको र्व तोवकए 
बमोजिम सम्झि ुपछा । 

(ङ) “िवम दतवा अनिकवरी” भन्नवले मतदवतवको िवम तथव अन्य 
आर्श्यक वर्र्रण सङ्कलि गिे, मतदवतव िवमवर्ली तयवर र्व 
अद्यवर्निक गिे समेतको कवयाकव लवनग आयोगले तोकेको प्रमखु 
िवम दतवा अनिकवरी, िवम दतवा अनिकवरी र्व सहवयक िवम दतवा 
अनिकवरी सम्झि ुपछा । 

(च) “निर्वाचि” भन्नवले संवर्िवि तथव सङ्घीय कविूि बमोजिम हिुे 
रवष्ट्रपनत, उपरवष्ट्रपनत, सङ्घीय संसदकव सदस्य, प्रदेश सभवकव सदस्य 
तथव स्थविीय तहकव सदस्यको निर्वाचि सम्झि ुपछा र सो शब्दले 
उपनिर्वाचिलवई समेत ििवउँछ । 

(छ) “निर्वाचि अनिकवरी” भन्नवले तोवकए बमोजिमको निर्वाचि अनिकवरी 
सम्झि ुपछा । 

(ि) “निर्वाचि अनिकृत” भन्नवले दफव १९ बमोजिम नियकु्त भएको 
मखु्य निर्वाचि अनिकृत र्व निर्वाचि अनिकृत सम्झि ुपछा र सो 
शब्दले सहवयक निर्वाचि अनिकृतलवई समेत ििवउँछ ।  

(झ)  “निर्वाचि अर्नि” भन्नवले निर्वाचि हिुे नमनतभन्दव एकसय बीस ददि 
अगवनिदेजख निर्वाचिको अजन्तम पररणवम सवर्ािनिक िभए सम्मको 
अर्नि सम्झि ुपछा । 

तर एक सय बीस ददिभन्दव कम अर्नि रहिे गरी 
निर्वाचि नमनत घोषणव भएमव त्यसरी घोषणव भएको नमनतदेजख 
निर्वाचिको अजन्तम पररणवम सवर्ािनिक िभएसम्मको अर्निलवई 
निर्वाचि अर्नि मवनििेछ ।  

(ञ) “मतदवतव” भन्नवले सङ्घीय कविूि बमोजिम अजन्तम मतदवतव 
िवमवर्लीमव िवम समवरे्श भएको व्यजक्त सम्झि ुपछा । 
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(ट)  “रवििीनतक दल” भन्नवले सङ्घीय कविूि बमोजिम आयोगमव दतवा 
भएको रवििीनतक दल सम्झि ुपछा । 

(ठ)  “सजचर्” भन्नवले आयोगको सजचर् सम्झि ुपछा । 

(ि)   “संवर्िवि” भन्नवले िेपवलको संवर्िवि सम्झि ुपछा । 

पररच्छेद–२ 

आयोगको कवम, कताव्य र अनिकवर 

३. निर्वाचि नमनत तोक्ि े : (१) सङ्घीय कविूिमव अन्यथव व्यर्स्थव भएकोमव बवहेक िेपवल 
सरकवरले निर्वाचि गरवउि नमनत तोक्िेछ । 

तर त्यस्तो निर्वाचिको नमनत तोक्ि ु भन्दव अजघ िेपवल सरकवरले आयोगको 
परवमशा नलि ुपिेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिम निर्वाचि नमनत तोवकएको सूचिव िेपवल रविपत्रमव 
प्रकवशि गररिेछ ।  

४.  सरुिव प्रबन्ि गिा लेखी पठवउि सक्ि े : (१) आयोगले निर्वाचिको प्रभवर्कवरी सरुिव 
व्यर्स्थवपिकव लवनग िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवर र्व स्थविीय सरकवरलवई लेखी 
पठवउि सक्िेछ ।  

(२) आयोगबवट उपदफव (१) बमोजिम लेखी आएमव िेपवल सरकवर र्व प्रदेश 
सरकवर र्व स्थविीय सरकवरले प्रभवर्कवरी सरुिव प्रबन्ि नमलवई सरुिव योििवकव बवरेमव 
आयोगलवई िविकवरी गरवउि ुपिेछ । 

५. अिगुमि गिे र्व गरवउि े: (१) आयोगले आयोगकव पदवनिकवरी र्व कमाचवरी र्व िेपवल 
सरकवरकव कमाचवरी र्व प्रदेश सरकवरकव कमाचवरी र्व वर्शेषज्ञ सवहतकव टोली गठि गरी 
निर्वाचि प्रचवर प्रसवर, निर्वाचिसँग सम्बजन्ित मतदवि, मतगणिव र्व अन्य कवम 
कवरबवहीको अिगुमि गिा र्व गरवउि सक्िेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले टोली गठि गदवा अिगुमि गिे निर्वाचि 
िेत्र, अिगुमि गदवा अपिवउि ुपिे कवयावर्नि र त्यस्तव टोलीले अिगुमिको कवम सम्पन्न 
गिुा पिे समय समेत नििवारण गिुा पिेछ । 
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६. पयारे्िण गिा ददि सक्ि े: (१) कुिै स्र्देशी र्व वर्देशी व्यजक्त र्व संस्थवलवई निर्वाचिसँग 
सम्बजन्ित कवम कवरबवहीको पयारे्िण गिाकव लवनग आयोगले अिमुनत ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम अिमुनत प्रवप्त गरेकव व्यजक्त र्व संस्थवले आयोगले 
पयारे्िणकव निनमत्त तोके बमोजिमको कवयावर्नि पूरव गरी पयारे्िण गिुा पिेछ र त्यस्तो 
कवयावर्नि पवलिव िगरी पयारे्िण गिे व्यजक्त र्व संस्थवको अिमुनत आयोगले रद्द गिेछ 
। 

(३) उपदफव (१) बमोजिम अिमुनत प्रवप्त गरेकव व्यजक्त र्व संस्थवले पयारे्िण 
कवया समवप्त भएको तीस ददि नभत्र त्यसको प्रनतरे्दि आयोग समि ददि ुपिेछ । 

(४) यस दफव बमोजिम पयारे्िणकव लवनग अिमुनत प्रवप्त गरेकव स्र्देशी र्व 
वर्देशी व्यजक्त र्व संस्थवले पयारे्िण गदवा आयोगले बिवएको आचवरसंवहतव पवलिव गिुा 
पिेछ । 

७. सहयोग नलि सक्ि े : (१) आयोगले निर्वाचिको कवमकव लवनग िेपवल सरकवर, प्रदेश 
सरकवर र्व स्थविीय तह र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको कुिै मन्त्रवलय, वर्भवग र्व 
कवयवालय र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको स्र्वनमत्र् र्व नियन्त्रणमव रहेको र्व 
िेपवल सरकवरको अिदुविमव सञ्चवनलत संस्थवसँग सोभैm सम्पका  रवख्न र त्यस्तव संस्थव र्व 
निकवयबवट कुिै पनि सहयोग नलि सक्िेछ । 

(२) आयोगले निर्वाचिसँग सम्बजन्ित कवमकव लवनग कुिै सवर्ािनिक र्व नििी 
संस्थवबवट आर्श्यक सहयोग नलि र्व त्यस्तव संस्थव र्व निकवयबवट निर्वाचि सम्बन्िी 
कवम गरवउि सक्िेछ । 

(३) उपदफव (१) र्व (२) बमोजिम आयोगले मवगेको सहयोग उपलब्ि गरवउि ु
सम्बजन्ित संस्थव र्व निकवयको कताव्य हिुेछ । 

८. भौनतक सविि प्रयोग गिा सक्ि े: (१) आयोगले निर्वाचिको कवम सञ्चवलि गिाकव लवनग 
िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर, िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको स्र्वनमत्र् र्व 
नियन्त्रणमव रहेकव संस्थव र्व स्थविीय तहको िग्गव, भर्ि, पररर्हिको सविि, फनिाचर र्व 
अन्य ििुसकैु भौनतक सविि पूर्ा सूचिव ददई आर्श्यकतव अिसुवर प्रवप्त गरी प्रयोग गिा 
सक्िेछ । 
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(२) आयोगले निर्वाचिको कवम सञ्चवलि गिाकव लवनग कुिै सवर्ािनिक संस्थव र्व 
निकवय र्व सवमदुववयक र्व नििी वर्द्यवलय र्व महववर्द्यवलयको िग्गव, भर्ि, फनिाचर र्व 
अन्य भौनतक सविि पूर्ा सूचिव ददई आर्श्यकतव अिसुवर प्रवप्त गरी प्रयोग गिा सक्िेछ । 

(३) आयोगले निर्वाचिको कवम सञ्चवलि गिाकव लवनग कुिै व्यजक्त र्व गैरसरकवरी 
संस्थव र्व निकवयको िग्गव, भर्ि, पररर्हिको सविि, फनिाचर र्व अन्य भौनतक सवििको 
प्रचनलत दर अिसुवरको भविव ददिे गरी प्रयोग गिा सक्िेछ । 

(४) निर्वाचिको कुिै कवमकव लवनग आयोगले र्व आयोगको आदेशले कुिै व्यजक्त 
र्व संस्थव र्व निकवयको िग्गव, भर्ि, पररर्हिको सविि फनिाचर र्व अन्य भौनतक सविि  
प्रचनलत मूल्य बमोजिमको भविव नतिे गरी प्रयोग गरेको अर्स्थवमव आयोगले त्यस्तो 
अर्निभरकव लवनग प्रयोग गररएकव िग्गव, भर्ि, पररर्हिको सविि, फनिाचर र्व अन्य 
भौनतक सवििको प्रचनलत दर अिसुवरको भविव ददिेछ । 

(५) निर्वाचिको कुिै कवमकव लवनग आयोगले र्व आयोगको आदेशले प्रयोग 
गरेको िग्गव, भर्ि, पररर्हिको सविि, फनिाचर र्व अन्य भौनतक सविि टुटफुट भई ममात 
गिुा परेमव र्व िनतपूनता ददि ु पिे भएमव आयोगले त्यस्तो ममात गिा लवग्ि े र्व लवगेको 
रकम र्व िनतपूनता ददि ुपदवा भएको िोक्सविी बमोजिमको प्रचनलत मूल्य अिसुवरको रकम 
ददिेछ । 

९. उम्मेदर्वरको अयोग्यतव सम्बन्िी निणाय गिे : (१) उम्मेदर्वरको मिोियि दतवा 
भइसकेको तर निर्वाचि पररणवम घोषणव भई िसकेको अर्स्थवमव कुिै उम्मेदर्वर अयोग्य 
छ र्व हिु गएको छ भने्न वर्षयमव स्पष्ट प्रमवण सवहत सम्बजन्ित निर्वाचि अनिकृत मवपाmत 
निर्वाचि आयोग समि उिरुी ददि सवकिेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम उिरुी प्रवप्त भएमव सम्बजन्ित निर्वाचि अनिकृतले 
त्यस्तो उम्मेदर्वरलवई सवत ददिको म्यवद ददई त्यस सम्बन्िमव स्पष्टीकरण मवग गिा  
सक्िेछ । 

(३) उपदफव (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्रवप्त भएपनछ र्व म्यवदनभत्र स्पष्टीकरण 
प्रवप्त िभएमव सोही व्यहोरव उल्लेख गरी सम्बजन्ित निर्वाचि अनिकृतले उपदफव (१) 
बमोजिम परेको उिरुी र तत्सम्बन्िी कवगिवत यथवशीघ्र आयोगमव पठवउि ुपिेछ । 
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(४) उपदफव (३) बमोजिम उिरुी र तत्सम्बन्िी कवगिवत प्रवप्त भएपनछ 
आयोगले चवहेमव सम्बजन्ित उम्मेदर्वरसँग बझु्ि र्व थप प्रमवण मवग गिा सक्िेछ । 

(५) आयोगले यस दफव बमोजिम प्रवप्त उिरुी र संलग्ि कवगिवतउपर आर्श्यक 
िवँचबझु गरी उपदफव (३) बमोजिम निर्वाचि अनिकृतबवट आपूm समि उिरुी प्रवप्त 
भएको नमनतले सवत ददिनभत्र उम्मेदर्वरको अयोग्यतव सम्बन्िमव निणाय गररसक्ि ुपिेछ । 

(६) यस दफव बमोजिम आयोगले उम्मेदर्वरको अयोग्यतव सम्बन्िमव निणाय गदवा 
अपिवउि ुपिे कवयावर्नि आयोगले नििवारण गरे बमोजिम हिुेछ । 

(७) यस दफवमव अन्यत्र ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि आयोगले कुिै 
उम्मेदर्वरको अयोग्यतवकव सम्बन्िमव यस दफव बमोजिम निणाय गरी िसकेको कवरणबवट 
मवत्र त्यस्तो निर्वाचिको कवम कवरबवहीमव कुिै असर पिे छैि । 

१०. निर्वाचि रद्द गिा सक्ि े : (१) कसैले िवक, िम्की, िर र्व त्रवस देखवई र्व अन्य कुिै 
वकनसमले अिजुचत प्रभवर्मव पवरी कुिै निर्वाचि िेत्र र्व मतदवि केन्रमव निर्वाचिको कुिै 
कवम र्व मतदविको कवमको निष्पितव र स्र्तन्त्रतवमव असर प¥ुयवउिे कवम गरेको छ 
भिी आयोगमव उिरुी परेमव र्व त्यस्तो कुरवको िविकवरी आयोगलवई प्रवप्त भएमव 
आयोगले कुिै आयकु्त, सजचर् र्व आयोगबवट अनिकवर प्रदवि गररएको अन्य कुिै 
अनिकवरीबवट त्यस सम्बन्िमव तत्कवल िवँचबझु गरवउि सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले गरवएको िवँचबझुको प्रनतरे्दिबवट 
निर्वाचिको कुिै कवम स्र्तन्त्र र निष्पि िभएको कुरवमव आयोग वर्श्वस्त भएमव त्यस्तो 
कुरव खलुवई त्यस्तो निर्वाचि िेत्रको निर्वाचि र्व त्यस्तो निर्वाचि िेत्रको कुिै र्व सबै 
मतदवि केन्रको मतदविको कवम रद्द गिा सक्िेछ । 

११. अन्य कवम, कताव्य र अनिकवर : संवर्िवि, यस ऐि र अन्य सङ्घीय कविूिमव उल्लेख 
भएकव कवम, कताव्य र अनिकवरको अनतररक्त आयोगको अन्य कवम, कताव्य र अनिकवर 
देहवय बमोजिम हिुेछ :– 

(क) निर्वाचि सम्बन्िी िीनत, योििव, रणिीनत तयवर गिे, त्यसको कवयवान्र्यि र 
अिगुमि गिे, 

(ख) मतदवतव पवहचविको लवनग आर्श्यक व्यर्स्थव नमलवउिे, 
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(ग) निर्वाचि सम्बन्िी सिुवरकव वर्षयमव आर्श्यक अध्ययि, अिसुन्िवि गिे, 

(घ) निर्वाचि सम्बन्िी सूचिव तथव तथ्यवङ्कलवई एकीकृत गरी अनभलेखको 
व्यर्स्थवपि गिे,  

(ङ) निर्वाचि कवयवालयहरुको पूर्वािवर वर्कवस सम्बन्िी आर्श्यक व्यर्स्थव 
नमलवउिे,  

(च) निर्वाचि सम्बन्िी वर्शेषज्ञ सेर्व ददिे व्यर्स्थव नमलवउिे, 

(छ) निर्वाचिसँग सम्बजन्ित अन्तरवावष्ट्रय संघ संस्थवसँग सम्बन्ि वर्स्तवर गिे ।  

पररच्छेद–३ 

आयोगको कवया सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपि 

१२. आयोगको कवया वर्भविि : प्रमखु निर्वाचि आयकु्त र आयकु्तको कवया वर्भविि आयोगले 
तोके बमोजिम हिुेछ ।  

१३. आयोगको बैठक र निणाय : (१) संवर्िवि तथव प्रचनलत कविूि बमोजिम आयोगले गिुा 
पिे सबै कवम प्रमखु निर्वाचि आयकु्त मवत्र रहेको अर्स्थवमव नििबवट र अन्य आयकु्त 
समेत रहेको अर्स्थवमव नििहरुको बैठक बसी निणाय भए बमोजिम हिुेछ ।  

(२) आयोगको बैठकको अध्यितव प्रमखु निर्वाचि आयकु्तले गिेछ । 

(३) आयोगको बैठक आर्श्यकतव अिुु ुसवर प्रमखु निर्वाचि आयकु्तले बोलवएको 
समयमव बस्िेछ । 

(४) आयोगको निणायको अनभलेख आयोगको सजचर्ले प्रमवजणत गरी रीतपूर्ाक 
रवख्न ुपिेछ । 

(५) आयोगको बैठक सम्बन्िी कवयावर्नि आयोगले नििवारण गरे बमोजिम   
हिुेछ । 

१४. आयोगको कवम कवरबवहीमव बविव िपिे : कुिै आयकु्तको स्थवि ररक्त रहेको कवरणले 
मवत्र आयोगको कवम कवरबवहीमव बविव पिे छैि ।  
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१५. आयोगको सजचर्वलय : आयोगको कवया सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपिको लवनग केन्रीय 
स्तरमव आयोगको सजचर्वलय रहिेछ ।  

१६. आयोगको प्रवदेजशक तथव अन्य कवयवालय : (१) आयोग आफैले सम्पवदि गिुा पिे कवमकव 
लवनग आर्श्यकतव अिसुवर प्रदेश तथव तोवकए बमोजिमको अन्य स्थविमव कवयवालय 
स्थवपिव गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम स्थवपिव भएकव कवयवालयको कवम, कताव्य र अनिकवर 
तोवकए बमोजिम हिुेछ । 

(३) उपदफव (१) बमोजिम स्थवपिव भएकव कवयवालयले उपदफव (२) मव 
उजल्लजखत कवम, कताव्य र अनिकवरकव अनतररक्त आयोगले तोकेको र्व समु्पेको जिम्मेर्वरी 
समेत र्हि गिुा पिेछ ।   

१७. आयोगको सङ्गठि संरचिव र कमाचवरी व्यर्स्थव : (१) आयोगको सङ्गठिवत्मक संरचिव र 
कमाचवरीको दरबन्दी आयोगको नसफवररसमव िेपवल सरकवरले स्र्ीकृत गरे बमोजिम  
हिुेछ ।  

(२) आयोगको कवया सञ्चवलि तथव व्यर्स्थवपिको लवनग आर्श्यक पिे कमाचवरी 
िेपवल सरकवरले उपलब्ि गरवउिेछ ।  

१८. आयोगको सजचर् : (१) आयोगको प्रशवसनिक प्रमखुको रुपमव कवम गिा एक सजचर् 
रहिेछ । 

(२) सजचर्ले प्रमखु निर्वाचि आयकु्तको सवमवन्य निदेशिमव रही यस ऐि र अन्य 
प्रचनलत कविूिमव तोवकएकव कवम, कताव्य र अनिकवरकव अनतररक्त देहवय बमोजिमकव 
कवम, कताव्य र अनिकवर प्रयोग गिेछ :– 

(क)  आयोगको प्रशवसि र व्यर्स्थवपि सम्बन्िी कवम गिे, गरवउिे, 

(ख)  आयोगको र्ववषाक बिेट, कवयाक्रम र योििव तयवर गरी आयोग समि पेश 
गिे, गरवउिे, 

(ग)  आयोगको चल, अचल सम्पनतको रेखदेख, स्यवहवर सम्भवर गिे, गरवउिे, 
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(घ)  आयोगको कवम कवरबवही सचुवरु रुपले सञ्चवलि गिा आर्श्यक व्यर्स्थव 
गिे, गरवउिे, 

(ङ)  आयोगको िीनत, कवयाक्रम तथव निणायको कवयवान्र्यि गिे, गरवउिे,  

(च)  आयोगले तोके बमोजिमको अन्य कवया गिे गरवउिे । 

१९. कमाचवरी नियकु्त गिा र्व तोक्ि सक्िे : (१) आयोगले मतदवतव िवमवर्ली तयवर गिाकव 
लवनग आर्श्यक सङ्खख्यवमव प्रमखु िवम दतवा अनिकवरी, िवम दतवा अनिकवरी, सहवयक िवम 
दतवा अनिकवरी, मतदवतव िवमवर्ली सङ्कलिकतवा र निर्वाचिको कवमकव लवनग मखु्य निर्वाचि 
अनिकृत, निर्वाचि अनिकृत, सहवयक निर्वाचि अनिकृत, मतदवि अनिकृत, सहवयक मतदवि 
अनिकृत लगवयत आर्श्यक देजखएकव अन्य पद नसिािव गरी त्यस्तव पदमव आर्श्यकतव 
अिसुवर कमाचवरी नियकु्त गिा र्व तोक्ि सक्िेछ । 

(२) आयोगले उपदफव (१) बमोजिमको कवया सम्पवदि गिाकव लवनग सम्बजन्ित 
अनिकवरीलवई सहयोग प¥ुयवउि िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर तथव स्थविीय तहकव 
कमाचवरी र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको स्र्वनमत्र् र्व नियन्त्रणमव रहेको र्व 
िेपवल सरकवरको अिदुविमव सञ्चवनलत संस्थवकव कमाचवरी र्व वर्श्ववर्द्यवलय र्व सवमदुववयक 
वर्द्यवलयकव जशिक र्व कमाचवरीलवई खटवउि र्व कवममव लगवउि सक्िेछ । 

(३) उपदफव (१) र्व (२) बमोजिम निर्वाचिको कवममव संलग्ि जशिक र्व 
कमाचवरी निर्वाचिको कवम सम्पन्न िहञु्जलेसम्म आयोगको कमाचवरी मवनििेछ । 

(४) निर्वाचिको कवममव खटवएको र्व लगवएको कमाचवरीलवई आयोगको स्र्ीकृनत 
नबिव सरुर्व गिा र्व कवि खटवउि पवइिे छैि । 

(५) प्रचनलत कविूिमव ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि निर्वाचि अर्निभर 
आयोगको स्र्ीकृनत नबिव कुिै पनि कमाचवरी सरुर्व गिा र्व कवि खटवउि पवइिे छैि ।  

२०. अस्थवयी दरबन्दीको नसिािव : (१) आयोगले निर्वाचिको कवम गिा बढीमव छ 
मवहिवसम्मकव लवनग आर्श्यक सङ्खख्यवमव अस्थवयी पदको दरबन्दी नसिािव गिा    
सक्िेछ । 
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(२) उपदफव (१) बमोजिम नसिािव भएको दरबन्दीमव िेपवल सरकवरको ििुसकैु 
सेर्वबवट अर्कवश प्रवप्त गरेको कमाचवरीलवई बढीमव नििले अर्कवश प्रवप्त गदवाको पदको 
सवुर्िव पवउिे गरी आयोगले नियजुक्त गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफव (१) बमोजिमको अर्निनभत्र त्यस्तो पदको कवम सम्पन्न िभएमव 
आयोगले एकैपटक र्व पटक–पटक गरी छ मवहिवसम्म म्यवद थप गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफव (१) बमोजिम नसिािव गररएकव पदमव आयोगले अस्थवयी र्व करवर 
र्व ज्यवलवदवरीमव नियकु्त गिा सक्िेछ । 

२१. वर्शषेज्ञको सेर्व नलि सक्िे : (१) आयोगले आर्श्यकतव अिसुवर निर्वाचिको कवमको 
सम्बन्िमव वर्शेषज्ञको सेर्व नलि सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम नलइएको वर्शेषज्ञको सेर्वको कवया वर्र्रण र 
पवररश्रनमक आयोगले नििवारण गरे बमोजिम हिुेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

निर्वाचि आचवरसंवहतव 

२२. निर्वाचि आचवरसंवहतव : (१) आयोगले निर्वाचिमव स्र्च्छतव, निष्पितव, पवरदजशातव तथव 
भयमकु्त र्वतवर्रण कवयम रवख्न देहवयकव निकवय र्व व्यजक्तले पवलिव गिुा पिे 
आचवरसंवहतव बिवउि सक्िेछ :– 

(क) िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर र स्थविीय तहकव सरकवरी तथव 
अिासरकवरी संस्थवको कवयवालय तथव कमाचवरी,  

(ख) िेपवली सेिव, िेपवल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, िेपवल तथव रववष्ट्रय 
अिसुन्िवि वर्भवग र प्रदेश प्रहरीकव कवयवालय तथव सरुिवकमी, 

(ग) निर्वाचिको कवममव संलग्ि कमाचवरी,  

(घ) रवििीनतक दल,  

(ङ) उम्मेदर्वर तथव उम्मेदर्वरसँग सम्बजन्ित व्यजक्त,  
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(च) सरकवरी तथव नििी िेत्रकव सञ्चवर मवध्यम,  

(छ) नििी तथव गैरसरकवरी संस्थव, 

(ि) आयोगले तोकेकव अन्य निकवय र्व व्यजक्त । 

(२) आयोगले उपदफव (१) बमोजिम आचवरसंवहतव बिवउँदव सम्बजन्ित 
सरोकवरर्वलवसँग परवमशा गिेछ ।  

(३) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले आचवरसंवहतव बिवउँदव खवसगरी निर्वाचिको 
स्र्च्छतव र निष्पितवमव प्रभवर् पिे गरी िेपवल सरकवरले ियवँ िीनत, योििव तथव 
कवयाक्रम घोषणव गिा, ििशजक्त तथव सविि स्रोतको पररचवलि गिा तथव निर्वाचि प्रचवर–
प्रसवरकव लवनग सरकवरी सञ्चवर सवििको प्रयोग गिा िपवउिे वर्षयमव आचवरसंवहतव 
बिवउि सक्िेछ । 

(४) उपदफव (२) बमोजिम आयोगले बिवएको आचवरसंवहतव िेपवल रविपत्रमव 
प्रकवशि गररिेछ र त्यस्तो आचवरसंवहतवको पवलिव गिुा सम्बजन्ित सबैको कताव्य   
हिुेछ । 

२३. आचवरसंवहतव कवयवान्र्यि तथव अिगुमि : (१) दफव २२ बमोजिम आयोगले बिवएको 
आचवरसंवहतव पवलिव भए िभएको सम्बन्िमव आयोगले आर्श्यकतव अिसुवर संयन्त्र 
निमवाण गरी िवँचबझु तथव अिगुमि गिेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम िवँचबझु र्व अिगुमि गदवा कसैबवट आचवरसंवहतव 
पवलिव िभएको र्व उल्लङ्घि भएको देजखएमव त्यस्तो कवम तरुुन्त रोक्ि र्व बदर गिाकव 
लवनग आयोगले सम्बजन्ित रवििीनतक दल, उम्मेदर्वर, व्यजक्त, संस्थव, पदवनिकवरी र्व 
निकवयलवई आदेश ददिेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोजिम आयोगले ददएको आदेश बमोजिम कवम कवरबवही 
िरोक्िे र्व बदर िगिे रवििीनतक दल, उम्मेदर्वर, व्यजक्त, संस्थव, पदवनिकवरी र्व 
निकवयलवई आयोगले एक लवख रुपैयवँसम्म िररबविव गिा सक्िेछ ।  

(४) कुिै उम्मेदर्वरले आयोगले बिवएको आचवरसंुंवहतवको उल्लङ्घि गरेको 
कवरणबवट निर्वाचि स्र्तन्त्र, स्र्च्छ र िवँिलीरवहत तर्रबवट हिु िसक्िे कुरवमव आयोग 
वर्श्वस्त भएमव त्यसको स्पष्ट आिवर र कवरण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदर्वरको 



www.lawcommission.gov.np 

 12 

उम्मेदर्वरी रद्द गिा सक्िेछ । यसरी उम्मेदर्वरी रद्द गिुा अजघ सम्बजन्ित उम्मेदर्वरलवई 
सफवइको उजचत मौकव ददि ुपिेछ ।  

पररच्छेद–५ 

निर्वाचि खचा सम्बन्िी व्यर्स्थव 

२४. निर्वाचि खचाको हद तोक्िे : (१) आयोगले रवििीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचिमव 
गिा पवउिे खचाको अनिकतम हद तोक्िेछ ।  

(२) आयोगले उपदफव (१) बमोजिम अनिकतम हद तोवकएको सूचिव िेपवल 
रविपत्रमव प्रकवशि गिुा पिेछ ।  

(३) निर्वाचिमव भवग नलिे रवििीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले उपदफव (१) 
बमोजिम तोवकएको अनिकतम हद भन्दव बढी हिुे गरी निर्वाचि खचा गिुा र्व गरवउि ु
हुँदैि । 

२५. निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश गिुा पिे : (१) निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश गिुा पिे 
दववयत्र् भएको रवििीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचिको अजन्तम पररणवम प्रकवजशत 
भएको नमनतले तीस ददिनभत्र आयोगले तोकेको ढवँचवमव खचाको वर्ल भरपवई सवहत 
आयोगले तोकेको कवयवालयमव निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश गिुा पिेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिम पेश भएको निर्वाचि खचाको वर्र्रण आयोगबवट 
तोवकएको अर्स्थवमव मवन्यतव प्रवप्त लेखव परीिकबवट लेखवपरीिण गरवउि सवकिेछ ।
  

२६. निर्वाचिमव नििवाररत हदभन्दव बढी खचा गरेमव हिु ेसिवय : (१) आयोगले दफव २४ को 
उपदफव (१) बमोजिमको अनिकतम हदभन्दव बढी खचा गिे र्व दफव २५ को उपदफव 
(१) बमोजिम तोवकएको अर्निमव खचा वर्र्रण पेश िगिे रवििीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरलवई नििले गरेको निर्वाचि खचा र्व आयोगद्ववरव नििवाररत खचाको हदमध्ये ििु 
बढी हनु्छ सोही बरवबरको रकम िररबविव गिा सक्िेछ ।  

(२) कुिै रवििीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले दफव २५ को उपदफव (१) बमोजिम 
निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश िगरेमव र्व त्यसरी पेश भएको वर्र्रणमव सोही दफवको 
उपदफव (२) बमोजिम लेखवपरीिण हुँदव लेखवपरीिकको प्रनतरे्दिको आिवरमव 
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अस्र्वभववर्क र्व निर्वाचिको स्र्च्छतवमव प्रनतकूल हिुे गरी र्व गैरकविूिी प्रयोििकव लवनग 
गैरकविूिी तर्रले खचा गरेको देजखएमव आयोगले त्यस्तो रवििीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरलवई त्यसरी गरेको खचा बरवबरको रकम र्व पवँच लवख रुपैयवँ मध्ये ििु बढी 
हनु्छ सो बरवबरको रकम िररर्विव गिा सक्िेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोजिम भएको िररबविव छ मवहिवसम्म िबझुवउिे रवििीनतक 
दल र्व उम्मेदर्वरलवई आयोगले तत्कवलैदेजख लवगू हिुेगरी बढीमव छ बषासम्म कुिैपनि 
निर्वाचिमव भवग नलि रोक लगवउि र्व उम्मेदर्वर हिु अयोग्य घोवषत गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफव (१) र्व (२) बमोजिम िररर्विव गिुा र्व उपदफव (३) बमोजिम 
निणाय गिुाअजघ आयोगले सम्बजन्ित रवििीनतक दल र्व व्यजक्तलवई आफ्िो सफवई पेश 
गिे मिवनसब मौकव ददि ुपिेछ । 

(५) आयोगले उपदफव (३) बमोजिम निणाय गरेकोमव त्यस्तो व्यजक्त निर्वाजचत 
भएको रहेछ भिे नििको निर्वाचि स्र्तः बदर हिुेछ । 

पररच्छेद–६ 

बिेट व्यर्स्थवपि तथव लेखवपरीिण 

२७.  आयोगको बिेट व्यर्स्थवपि : (१) निर्वाचिको सञ्चवलि, रेखदेख, निदेशि र नियन्त्रण गिे 
प्रयोििकव लवनग आयोगको खचाको व्ययभवर सङ्घीय सजञ्चत कोषबवट हिुेछ ।  

(२) आयोगलवई प्रवप्त हिुे बिेटको व्यर्स्थवपि आयोगले गिेछ ।  

(३) आयोगलवई निर्वाचि प्रयोििको लवनग छुट्यवइएको बिेट प्रचनलत कविूि 
बमोजिम खचा गिुा पिेछ । 

२८. स्र्ीकृनत नलि ुिपिे : (१) प्रचनलत कविूिमव ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि िेपवल 
सरकवरले आयोगकव लवनग बिेटमव छुट्यवएको भैपरर आउिे शीषाक अन्तगातको रकम 
आयोगले यस ऐि बमोजिम खचा गिुा पदवा अथा मन्त्रवलयको स्र्ीकृनत नलि ुपिे छैि ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिमको रकम खचा गदवा आयोगबवट कवयावर्नि बिवई 
निणाय भए बमोजिम गिुा पिेछ । 
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२९.  वर्त्तीय स्रोत िटुवउि सक्ि े : आयोगले निर्वाचिको कवम सम्पन्न गिाकव लवनग नियनमत 
बिेट शीषाकबवट वर्नियोजित रकमकव अनतररक्त वर्कवस सहवयतव सम्बन्िी िीनतको 
प्रनतकूल िहिुे गरी िेपवल सरकवरको पूर्ा स्र्ीकृनत नलई छुटै्ट वर्त्तीय स्रोत िटुवउि र्व 
सहवयतव प्रवप्त गिा सक्िेछ ।  

३०. लेखव र लेखवपरीिण : (१) आयोगले निर्वाचि सम्बन्िी कवममव गरेको खचाको लेखव 
प्रचनलत कविूि बमोजिम रवख्न ुपिेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले रवखेको लेखवको लेखवपरीिण प्रचनलत 
कविूि बमोजिम हिुेछ ।  

पररच्छेद–७ 

वर्वर्ि 

३१. रवय तथव परवमशा नलि सक्ि े : (१) आयोगले कुिै संरै्िवनिक र्व निर्वाचि सम्बन्िी 
कविूिी प्रश्नमव निणाय गिुा पूर्ा रवय नलि उपयकु्त देखेमव महवन्यवयवनिर्क्तवको कवयवालय र्व 
कविूि, न्यवय तथव संसदीय मवनमलव मन्त्रवलय र्व अन्य वर्शेषज्ञको रवय नलि सक्िेछ । 

(२) आयोगले आफ्िो कवम कताव्यको सम्बन्िमव कुिै संरै्िवनिक अङ्ग र्व िेपवल 
सरकवरको कुिै मन्त्रवलय, वर्भवग, कवयवालय, प्रदेश सरकवर, स्थविीय तह, रवििीनतक दल 
र्व अन्य कुिै निकवय र्व संस्थवसँग सम्पका  रवख्न, परवमशा गिा र्व रवय नलि सक्िेछ । 

३२. छलफल र्व परवमशा गिा सक्ि े: आयोगले र्व आयोगकव पदवनिकवरीले स्र्च्छ र स्र्तन्त्र  
तर्रबवट निर्वाचि गिे सन्दभामव कुिै रवििीनतक दल र्व िवगररक समविकव प्रनतनिनि, 

निर्वाचि सम्बन्िी वर्ज्ञ र्व अन्य सम्बजन्ित व्यजक्त र्व संस्थवसँग छलफल र्व परवमशा गिा 
सक्िेछ । 

३३. मतदवतव िवगरण कवयाक्रम : निर्वाचिमव मतदवतव िवमवर्ली सङ्कलि गिे, अद्यवर्निक गिे 
तथव मतदवि गिे प्रवक्रयव र मतदवतवको अनिकवरकव सम्बन्िमव मतदवतवहरुलवई िविकवरी 
गरवउि आयोगले आर्श्यकतव अिसुवर मतदवतव िवगरण कवयाक्रम सञ्चवलि गिा, गरवउि 
सक्िेछ । 

३४. िर्ीि प्रवर्निको प्रयोग गिे : आयोगले निर्वाचि व्यर्स्थवपिकव लवनग िर्ीि प्रवर्निको 
प्रयोग गिे व्यर्स्थव नमलवउिेछ । 
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३५. सवुर्िव ददि सक्ि े : (१) आयोगले निर्वाचिको कुिै कवममव संलग्ि पदवनिकवरी र्व 
कमाचवरीलवई आयोगले नििवारण गरे बमोजिमको रकम र बढी समय कवममव लगवउि ु
परेमव खविव तथव खविव खचा र अनतररक्त समय भत्तव समेत ददि सक्िेछ ।  

(२) आयोगले निर्वाचिको कुिै कवममव लगवएकव पदवनिकवरी र्व कमाचवरीलवई 
नििले प्रचनलत कविूि बमोजिम पवउिे दैनिक भत्तव र भ्रमण भत्तवमव आयोगले नििवारण 
गरे बमोजिमको रकम समेत आर्श्यकतव अिसुवर थप ददि सक्िेछ ।  

(३) आयोगले निर्वाचिको कुिै कवममव लगवएकव पदवनिकवरी र्व कमाचवरीलवई सो 
कवममव संलग्ि रहेको अर्निसम्मकव लवनग आयोगले नििवारण गरे बमोजिमको रकम थप 
भत्तव ददि सक्िेछ ।  

३६. नबमव गररददि ुपिे : (१) आयोगले निर्वाचिको कवममव संलग्ि पदवनिकवरी, कमाचवरी र्व 
जशिकको निर्वाचि अर्निभर हिुे दघुाटिवकव लवनग नबमव गररददि ुपिेछ । त्यसरी गररिे 
नबमवको नबमवङ्क रकम आयोगले तोके बमोजिम हिुेछ । 

(२) िेपवल सरकवरले निर्वाचिको कवममव संलग्ि सरुिवकमीको निर्वाचि 
अर्निभर हिुे दघुाटिवकव लवनग नबमव गररददि ु पिेछ । त्यसरी गररिे नबमवको नबमवङ्क 
रकम िेपवल सरकवरले तोके बमोजिम हिुेछ । 

३७. निर्वाचिमव खचा गिा सक्िे : (१) निर्वाचिको कवममव खवटएकव कमाचवरीलवई प्रचनलत 
कविूि बमोजिम पवउिे दैनिक भत्तव, भ्रमण भत्तव, अन्य भत्तव र सवुर्िव त्यस्तो कमाचवरी 
खवटएकै समयमव खचा लेखी भकु्तविी ददि सवकिेछ ।  

(२) प्रचनलत कविूिमव ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि उपदफव (१) बमोजिम 
प्रवप्त गरेको रकमको नबल भरपवई सम्बजन्ित कमाचवरीले बझुवउि ुपिे छैि । 

(३) निर्वाचि सञ्चवलिकव लवनग लवग्िे खचा निर्वाचिमव खवटएकव कमाचवरीलवई 
नििले खचा गिा पवउिे गरी आयोगद्ववरव नििवाररत दर बमोजिम खचा लेखी ददइिेछ । 

(४) उपदफव (३) बमोजिमको रकममध्ये आयोगले तोवकददएको रकमको हकमव 
निर्वाचिको कवममव खवटएकव कमाचवरीले निि खवटई गएको कवम समवप्त गरी फवका एपनछ 
नबल भरपवई पेश गिुा पिे छैि ।  
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३८. मवलसवमवि खररद गिा सक्ि े: (१) प्रचनलत कविूिमव ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि 
आयोगले निर्वाचिको कवमकव लवनग आर्श्यक पिे जिन्सी मवलसवमवि खररद गदवा र्व 
सेर्व प्रवप्त गदवा प्रचनलत कविूि बमोजिम बोलपत्र नलि सम्भर् िभएमव त्यसको कवरण 
उल्लेख गरी दरभवउपत्रबवट र दरभवउपत्र पनि नलि सम्भर् िभएमव सोझै बिवरबवट 
मवलसवमवि खररद गिा र्व सेर्व प्रवप्त गिा सक्िेछ ।  

(२) प्रचनलत कविूिमव ििुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि आयोगले निर्वाचिकव 
लवनग मतदवतव िवमवर्ली तयवर गरवउँदव, मतपत्र छपवउँदव र्व कम््यटुर, वप्रण्टर र्व 
फोटोकवप मेनसिको सञ्चवलि गदवा, त्यसको पवटापूिवाहरु र्व त्यसमव प्रयोग गररिे 
सफ्टरे्यरकव सवमविहरु तथव वर्शेष प्रकवरकव कवगि खररद गदवा प्रचनलत कविूि बमोजिम 
बोलपत्र र्व दरभवउपत्र नलि सम्भर् िहिु ेर्व नलि व्यवर्हवररक िहिुे भिी निणाय गरेमव 
त्यस्तो बोलपत्र र्व दरभवउपत्र नलि ुपिे छैि ।  

३९.  सझुवर् ददि सक्ि े : (१) आयोगको कवम कवरबवहीको नसलनसलवमव र्व आयोगद्ववरव 
आयोजित गोष्ठी, सेनमिवर र्व छलफलबवट प्रवप्त निष्कषाको आिवरमव स्र्च्छ र स्र्तन्त्र 
निर्वाचिकव लवनग वर्द्यमवि िीनत र्व प्रचनलत कविूिमव सिुवर गिा आर्श्यक देजखएमव 
आयोगले सम्बजन्ित निकवयलवई सझुवर् ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिम ददइएको सझुवर्को वर्र्रण आयोगको र्ववषाक 
प्रनतरे्दिमव समवरे्श गिुा पिेछ । 

४०. निदेशि ददि सक्ि े : (१) आयोगले निर्वाचि सञ्चवलि गिे सम्बन्िमव कुिै निकवय र्व 
पदवनिकवरीलवई आर्श्यक निदेशि ददि सक्िेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले निदेशि ददएकोमव सम्बजन्ित निकवय र्व 
पदवनिकवरीले त्यस्तो वर्षयमव आर्श्यक कवरबवही गरी आयोगलवई त्यसको िविकवरी ददि ु
पिेछ । 

(३) आयोगले सजचर्, आयोगकव कमाचवरी, निर्वाचि अनिकृत, निर्वाचि अनिकवरी, 
मतदवि अनिकृत, सहवयक मतदवि अनिकृत, अिगुमिमव खवटएकव अनिकृत, िवम दतवा 
अनिकवरी र्व निर्वाचिमव खवटएकव अन्य कुिै कमाचवरी र्व व्यजक्तलवई नििले गिुा पिे 
कवमकव सम्बन्िमव आर्श्यक निदेशि ददि सक्िेछ । 
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(४) उपदफव (१) बमोजिम आयोगले ददएको निदेशि पवलिव गिुा सम्बजन्ित 
सबैको कताव्य हिुेछ । 

४१. बहस पैरर्ी : (१) आयोगले कुिै कविूिी हक र्व वर्र्वदको सम्बन्िमव कुिै अड्डव 
अदवलतमव निरे्दि ददि र्व र्वदी भई मदु्दव चलवउि आर्श्यक परेमव त्यस्तो निरे्दि तयवर 
गिा, मदु्दव दवयर गिा र त्यसमव बहस पैरर्ी गिा र्व आयोग वर्रुद्ध कसैले कुिै कविूिी 
कवरबवही चलवएकोमव र्व मदु्दव दवयर गरेकोमव नलजखत िर्वफ र्व प्रनतउत्तरपत्र तयवर गिा, 
दतवा गिा र्व बहस पैरर्ी र्व प्रनतरिव गिा आयोगले सरकवरी र्वकलको सहयोग नलिेछ । 

(२) मतदवतव िवमवर्ली तयवर गिे लगवयत निर्वाचि सम्बन्िी कुिै र्व सबै 
कवमकव लवनग आयोगबवट नियकु्त गररएकव, खटवइएकव, तोवकएकव र्व लगवइएकव 
पदवनिकवरी तथव कमाचवरी एरं् व्यजक्तहरुले प्रचनलत कविूि बमोजिम गिुा पिे कवम असल 
नियतले सम्पवदि गदवा त्यस सम्बन्िमव नििको वर्रुद्ध ददइएको मदु्दव र्व कविूिी 
कवरबवहीमव आयोगले आर्श्यकतव तथव उपयकु्ततवको आिवरमव सरकवरी र्वकल मवपाmत 
प्रनतरिव गरवउिेछ । 

४२. लैवङ्गकमैत्री र समवरे्शी हिु ु पिे : आयोगले यस ऐि बमोजिम निर्वाचि सम्बन्िी िीनत 
नििवारण गदवा, कवयाक्रम सञ्चवलि गदवा, कमाचवरी खटवउँदव, अिगुमि र्व पयारे्िण गदवा र्व 
गरवउँदव लैवङ्गकमैत्री र समवरे्शी नसद्धवन्तलवई अर्लम्बि गिुा पिेछ । 

४३. जिम्मेर्वरीबवट हटवउि र्व निलम्बिको लवनग नसफवररस गिा सक्ि े: (१) कुिै निर्वाचिको 
कवममव खवटएको िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर र्व स्थविीय तहको कमाचवरी, िेपवल 
सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको स्र्वनमत्र् र्व नियन्त्रणमव रहेको र्व िेपवल सरकवरको 
अिदुविमव सञ्चवनलत संस्थवको कुिै कमाचवरी, सरुिवकमी, वर्श्ववर्द्यवलय र्व सवमदुववयक 
वर्द्यवलयको जशिक र्व कमाचवरीले निर्वाचिको स्र्तन्त्रतव, स्र्च्छतव र निष्पितवमव आचँ 
आउिे कुिै कवम गरेमव आयोगले त्यस्तो कमाचवरी, सरुिवकमी र्व जशिकलवईा निर्वाचि 
सम्बन्िी नििको जिम्मेर्वरीबवट हटवउि सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिमको अर्स्थव परी कुिै कमाचवरी, सरुिवकमी र्व  
जशिकलवई निलम्बि गिुा पिे भएमव आयोग आपैmले तत्कवल निलम्बि गिा र्व सम्बजन्ित 
अजख्तयवरर्वलव समि निलम्बिको लवनग नसफवररस गिा सक्िेछ । 
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(३)  उपदफव (२) बमोजिम नसफवररस प्रवप्त भएमव सम्बजन्ित अनिकवरीले त्यस्तो 
कमाचवरी, सरुिवकमी र्व जशिकलवईा अठचवलीस घण्टवनभत्र निलम्बि सम्बन्िी आर्श्यक 
कवरबवही गरी त्यसको िविकवरी आयोगलवई उपलव्ि गरवउि ुपिेछ ।  

४४. वर्भवगीय कवरबवही : (१) आयोगले मतदवतव िवमवर्ली तयवर गिे लगवयत निर्वाचिको 
कवममव नियकु्त गररएकव, खटवइएकव र्व तोवकएकव र्व आयोगको आदेश, निदेशि पवलिव 
गिुा पिे कताव्य भएकव कुिै नििवमती कमाचवरी, सरुिवकमी र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश 
सरकवर र्व स्थविीय तहको कमाचवरी र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको स्र्वनमत्र् र्व 
नियन्त्रणमव रहेको र्व िेपवल सरकवरको अिदुविमव सञ्चवनलत संस्थवको कमाचवरीले त्यस्तो 
कवम सम्पवदिको नसलनसलवमव प्रचनलत कविूि र्व आयोगको आदेश र्व निदेशिको 
िविविविी उल्लङ्घि हिुे गरी र्व बदनियतले कुिै कवम कवरबवही गरेमव र्व निर्वाचिको 
निष्पितवमव असर पिे कवम गरेमव आयोगले त्यस्तो कमाचवरी, सरुिवकमी उपर नििको 
सेर्व शता सम्बन्िी प्रचनलत कविूि बमोजिम अजख्तयवरर्वलवको अनिकवर प्रयोग गरी 
वर्भवगीय कवरबवही गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफव (१) मव लेजखएदेजख बवहेककव कुिै कमाचवरी र्व पदवनिकवरीले 
निर्वाचिको कवमको सम्बन्िमव प्रचनलत कविूि र्व आयोगले ददएको निदेशिको वर्परीत 
कुिै कवम कवरबवही गरेमव आयोगले त्यस्तो कमाचवरी र्व पदवनिकवरी उपर नििको सेर्व 
शता सम्बन्िी प्रचनलत कविूि बमोजिम वर्भवगीय कवरबवहीकव लवनग सम्बजन्ित निकवयमव 
लेखी पठवउिेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोजिम आयोगबवट लेखी आएमव सम्बजन्ित निकवयले त्यस्तो 
कमाचवरी र्व पदवनिकवरी उपर तीि मवहिव नभत्र वर्भवगीय कवरबवही गरी त्यसको 
िविकवरी आयोगलवई ददि ुपिेछ । 

(४) आयोगले उपदफव (१) बमोजिम गरेको वर्भवगीय कवरबवही सम्बन्िी 
निणायमव जचत्त िबझु्ि े कमाचवरीले त्यस्तो निणायउपर पिुरवरे्दिको म्यवद पवएको र्व 
िविकवरी पवएको नमनतले पैंतीस ददिनभत्र सम्बजन्ित उच्च अदवलतमव पिुरवरे्दि गिा 
सक्िेछ । 

४५. र्ववषाक प्रनतरे्दि : आयोगले सम्पवदि गरेकव कवम कवरबवही सवहतको वर्र्रण प्रत्येक र्षा 
र्ववषाक प्रनतरे्दिको रुपमव संवर्िविको िवरव २९४ बमोजिम रवष्ट्रपनत समि पेश गरी 
सवर्ािनिक  गिेछ ।  
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४६. अनिकवर प्रत्यवयोिि : आयोगले यस ऐि बमोजिम आपूmलवई प्रवप्त कुिै अनिकवर शता 
तोकी प्रमखु निर्वाचि आयकु्त, आयकु्त र्व कुिै सरकवरी कमाचवरीलवई प्रत्यवयोिि गिा 
सक्िेछ । 

४७. िपेवल सरकवरसँग सम्पका  : आयोगले िेपवल सरकवरसँग सम्पका  गदवा गहृ मन्त्रवलय 
मवफा त गिुा पिेछ । 

४८. नियम बिवउि सक्ि े: आयोगले यो ऐि कवयवान्र्यिको लवनग आर्श्यक नियम बिवउि 
सक्िेछ । 

४९. आदेश िवरी गिे : (१) आयोगले संवर्िवि तथव प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजिम 
निर्वाचिको सञ्चवलि, रेखदेख, निदेशि र नियन्त्रण गिे प्रयोििकव लवनग आर्श्यक आदेश 
िवरी गिा सक्िेछ र त्यस्तो आदेश िेपवल रविपत्रमव प्रकवशि गररिेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजिमको आदेश पवलिव गिुा देहवयकव निकवय, संस्थव, सङ्गठि 
र्व व्यजक्तहरुको कताव्य हिुेछ :– 

(क) सरकवरी र्व अिासरकवरी निकवय र्व संस्थव,  

(ख) नििी िेत्र र्व गैरसरकवरी संस्थव, 

(ग) रवििीनतक दल तथव त्यसकव पदवनिकवरी, 

(घ) मतदवतव, 

(ङ) उम्मेदर्वर र नििकव प्रनतनिनि, 

(च) निर्वाचिको प्रचवर–प्रसवर तथव अिगुमिमव संलग्ि व्यजक्तहरु, 

(छ) आयोगले समय–समयमव तोकेको संस्थव र्व व्यजक्त । 

(३) यस दफव बमोजिम आयोगले िवरी गरेको आदेश उल्लङ्घि गिे रवििीनतक 
दल, उम्मेदर्वर तथव अन्य सरोकवरर्वलव निकवय, संस्थव, सङ्गठि र्व व्यजक्तलवई आयोगले 
एक लवख रुपैयवँसम्म िररबविव गिा सक्िेछ ।  
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५०. निदेजशकव तथव कवयावर्नि बिवउि सक्ि े: आयोगले यो ऐि तथव यस ऐि अन्तगात बिेको 
नियमको अिीिमव रही आर्श्यकतव अिसुवर निदेजशकव तथव कवयावर्नि बिवई लवगू गिा 
सक्िेछ । 

५१. खवरेिी तथव बचवउ : (१) निर्वाचि आयोग ऐि, २०६३ खवरेि गररएको छ । 

(२) निर्वाचि आयोग ऐि, २०६३ बमोजिम भए गरेकव कवम कवरबवहीहरु यसै 
ऐि बमोजिम भए गरेको मवनििेछ ।  

 


