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प्रतिवदेन साराशं 

नेपालको अतिररम संतवधान, २०६३ को धारा १२८ बमोतजम तनवााचन आयोग एक 

स्विति संवैधातनक तनकायको रूपमा रहकेो छ, जसमा प्रमुि तनवााचन आयुक्त र अतय 

चारजनासम्म तनवााचन आयुक्तहरू रहनसक् ने संवैधातनक यवसवस्था रहेको छ । संतवधानको 

धारा १२९ बमोतजम संतवधान र अतय कानुनको अधीनमा रही संतवधानसभा, जनमि 

संग्रह िथा स्थानीय तनकायको तनवााचनको सञ् चालन, रेिदिे, तनदशेन र तनयतिण गने 

मुख्य तजम्मेवारी िोककएको आयोगले सो प्रयोजनको लातग मिदािाहरूको नामावली 

ियार गने कायासमेि गनुापने यवसवस्था रहेको छ । साथै संतवधानसभा सदस्यको लातग 

उम्मेदवारको मनोनयन सम्बतधमा संतवधानको धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन 

गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको तनणाय समेि आयोगबाट हुने संवैधातनक यवसवस्था रहेको 

छ । कायासम्पादनको लातग आयोग अतिरगि सतचवालय र ७५ तजल्लामा तजल्ला 

तनवााचन कायाालयहरू रहेका छन् । तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४२ बमोतजम 

आयोगले सम्पादन गरेका कायाको तववरण वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा प्रकाशन गनुापन े

कानुनी यवसवस्थासमेि रहेको छ । सोही यवसवस्था बमोतजम आयोगले आर्षथक विा 

२०७१/७२ मा सम्पादन गरेका कायाहरूको वार्षिक प्रतिवेदन ियार गरेको छ ।  

तनवााचन तवतध र प्रकियामा सधुार गने र आफ्नो काया प्रणालीमा पारदर्षशिा, 

जवाफदतेहिा र तवश्वसनीयिा सुतनतिि गने तसलतसलामा सुधारका कायाहरूलाई 

तनरतिरिा कदन आयोगले रणनीतिक योजना िजुामा गरी सुधारका कायाहरू तनरतिर 

सम्पादन गरररहेको छ । यसै िममा आयोगले पतहलो रणनीतिक योजना, २०६५-७० को 

सफल कायाातवयनपिाि् दोस्रो रणनीतिक योजना (२०७१-२०७५) को िजुामा गरी 

कायाातवयनमा ल्याएको छ । आयोगबाट सम्पादन हुने सम्पूणा कायाहरू रणनीतिक 

योजनाले पररलतिि गरेको प्राथतमकिा प्राप्त िेिहरूलाई केतद्रतवतद ु बनाई 

कायायोजनाको आधारमा कायाातवयन भइरहेका छन् ।  पतहलो योजनामा तनर्ददष्ट गररएका 

कियाकलापहरूमध्ये जैतवक तववरणयुक्त (बायोमेरिक) फोटोसतहिको मिदािा नामावली 

िथा सो को आधारमा मिदािा पररचयपि ियार गरी लागू गने काया मुख्य उपलतधधको 

रूपमा रहेको छ । सो योजनाका अतय उल्लेिनीय उपलतधधहरूमा िेिीय र तजल्ला 

िहसम्म आयोगको सङ्गठनात्मक संरचनाको तवस्िार, दि िथा िालीम प्राप्त जनशतक्तको 

तवकास, तवतभन्न भािामा मिदािा तशिा कदनुका साथै केतद्र र िेिीयस्िरमा समेि 



तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र (Electoral Education and Information Centre) को 

स्थापना र  तनवााचन सञ् चालनमा सुधार रहेका छन् । तनवााचन प्रकियामा सरलीकरण 

गद ै मिदािा मैिी तनवााचन तशिा एवं मिदािा तशिालाई यवसापक, प्रभावकारी र 

पहुौँचयोग्य िुल्याउन तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रलाई यवसवतस्थि रूपमा सञ् चालन 

गररएको छ । लतिि समुदायसम्म तनवााचन तशिाको पहुौँचलाई सुतनतिि गना तनरतिर 

तशिा र आमपहुौँच (आउटररच) का कायािमलाई प्राथतमकिाका साथ सञ् चालन गररएको 

छ । यसका अतिररक्त तनवााचन यवसवस्थापनको लातग राजनीतिक दल, सञ् चार माध्यम, 

मिदािा िथा अतय सरोकारवालाहरूसौँग सहकाया िथा तनयतमि रूपमा समतवय 

गररएको छ ।  
आयोग र अतिगािका कायाालयहरूको सङ्गठन संरचनालाई कायाप्रकृति, कायाबोझ 

आकदसौँग सामञ् जस्यिा कायम गरी आयोगको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी र 

छररिो बनाउने उद्देश्यले सङ्गठन िथा यवसवस्थापन सवेिण (O&M Survey) काया सम्पन्न 

गररएको छ । आयोगले आफ्नो संवैधातनक दातयत्व पूरा गने प्रयोजनको लातग 

मिदािाहरूको नामावली ियार गने काया तजल्ला तनवााचन कायाालय, तजल्ला प्रशासन 

कायाालय र छातनएका इलाका प्रशासन कायाालयहरूबाट तनरतिर रूपमा सञ् चालन 

गरररहेको छ । यसका अतिररक्त आवश्यकिानुसार सम्पूणा गा.तव.स. िथा नगरपातलकाका 

वडास्िरमा समेि पुग् ने गरी मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािमसमेि 

सञ् चालन गने गररएको छ । आयोगले लैतङ्गक िथा समावेशी पिलाई उच् च 

प्राथतमकिामा रािेर कायािम सञ् चालन गद ैआइरहकेो छ । आयोगको लैतङ्गक िथा 

समावेशी नीति, २०७० बमोतजम तवतभन्न संरचनाहरूको यवसवस्था गररनुका साथै आगामी 

५ विे लैतङ्गक रणनीति र कायायोजनासमेि िजुामा गरी कायाातवयनको अवस्थामा रहेको 

छ । तनवााचन यवसवस्थापनका गतितवतधहरूमा सूचना प्रतवतधको प्रयोग गरी चुस्ि, दरुूस्ि 

रूपमा काया सम्पन्न गने उद्देश्यसतहि सूचना प्रतवतधका िेिमा भएका नवीनिम 

तवकासलाई काया िेिमा रूपातिरण गने कदशामा यस अवतधमा उल्लेिनीय उपलतधध 

हातसल भएको छ । तनवााचनलाई स्वच्छ, स्विति, तनष्पि र तवश्वसनीय रूपबाट 
सञ् चालन गनाको लातग तवयावमान कानुनी संरचनामा समेि आवश्यक संशोधन गरी 

अगातड बढ्ने काया भइरहेको छ । तनवााचनका सरोकारवालाहरूसौँगको छलफल िथा 

परामशापिाि् तनवााचनको समयमा सरोकारवालाहरूले पालना गनुापने आचार संतहिाको 

िजुामा गरी आयोगबाट स्वीकृि भएको छ । तनवााचन आचार संतहिा, २०७२ नामक सो 

आचार संतहिा तनवााचन तमति घोिणापिाि लागू हुनेछ । 

२०७२ साल बैशाि १२ गिे शतनबार गएको तवनाशकारी भूकम्प र त्यसपतछका 

पराकम्पनबाट आयोग र अतिगािका कायाालयमा गम्भीर िति पुगेको छ । आयोगको 

केतद्रीय कायाालय बहादरु भवनको मुख्य भवनको छि, पिााल र जगमासमेि िति पुगी 

चर्दकन गएको छ भने अतय १३ वटा तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको भौतिक संरचना 



 
 

िथा साधनस्रोिमा समेि गम्भीर िति पुगेको छ । भूकम्पबाट हुन गएको गम्भीर िति 

एवं प्रभावलाई मध्यनजर गद ैआयोगले आफ्नो िमिाको अतधकिम उपयोग गरी सेवा 

प्रवाहलाई प्राथतमकिाका साथ सञ् चालन गरररहेको छ ।  

अतिराातिय जगिमा आयोगको सम्पका  एवं समतवय बढाउने तसलतसलामा साका  िेिमा 

स्थापना गररएको दतिण एतशयाली तनवााचन यवसवस्थापन तनकायहरूको साझा मञ् च 

(Forum of Election Management Bodies of South Asia - FEMBoSA) को पाौँचौ ौँ 

बैठक काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।  

 

 

  



 

 
 

िवषय सूची 
   
  

पिरच्छेद १ िनवार्चन आयोग：सिङ्क्ष  पिरचय 1 

1.1 सवंैधािनक वस्था 1 

1.2 िनवार्चनसम्बन्धी काननुी वस्था 3 

1.3 िनवार्चन आयोगको गठन र साङ्गठिनक संरचना 14 

पिरच्छेद २ जनशिक्त तथा सामगर्ी वस्थापन 15 

2.1 मृतक कमर्चारीका पिरवारलाई बीमा रकम हस्तान्तरण 16 

2.2 िनवार्चनसम्बन्धी अन्तरार्ि य कायर्शाला स्थिगत 17 

2.3 पर्काशन तथा िवतरण 17 

2.4 सामगर्ी हस्तान्तरण 18 

2.5 िललामी तथा कागजात धलु्याउने कायर् 18 

2.6 सामगर्ी पर्ाि  19 

2.6 भकूम्प र त्यसको असर 19 

पिरच्छेद ३  योजना, अनुगमन, अनुसन्धान तथा वदैिेशक सम्बन्ध 22 

3.1 वािषक समीक्षा तथा दोसर्ो रणनीितक योजना तजुर्मा गो ी 22 

3.2 दोसर्ो पञ् चवष य रणनीितक योजना 23 

3.3 केन्दर्ीय अनुगमन 26 

3.4 शािन्तकोष सिचवालयसँगको सहायतामा स ािलत पिरयोजना 
सम्प  

26 

3.5 दिक्षण एिशयाली िनवार्चन वस्थापन िनकायहरू (FEMBoSA) 

को पाचँौ ँबठैक 
26 

3.6 जग्गा पर्ाि  र भवन िनमार्ण 27 

3.7 लिैङ्गकता तथा समावशेीकरण 28 

 
पिरच्छेद ४ मतदाता नामावली 

 
29 

4.1 मतदाता नामावलीसम्बन्धी कायर्हरू 29 



 

4.2 िवदशेमा रहकेा नपेालीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दतार् 
गन सम्बन्धमा अध्ययन 

31 

पिरच्छेद ५ िनवार्चन िशक्षा तथा सूचना 33 

5.1 िनवार्चन िशक्षासम्बन्धमा भएका तािलम तथा पर्िशक्षणहरू 33 

5.2 िनवार्चन िशक्षा तथा सूचना केन्दर्को अवलोकन भर्मण 39 

5.3 रेिडयो कायर्कर्म 40 

 
पिरच्छेद ६ िनवार्चन वस्थापन तथा सञ् चालन 

 
41 

6.1 सिंवधानसभा सदस्य उपिनवार्चन   41 

पिरच्छेद ७ सचूना पर्िविध तथा पर्णाली वस्थापन 49 

7.1 Continuous Voters Registration पर्णाली िवकास 49 

7.2 नगरपािलकाअनुसार मतदाता नामावली अ ाविधक 49 

7.3 Oracle डाटाबसेबाट PostgreSQL डाटाबसेमा स्थानान्तरण 49 

7.4 Training Information Management System (TIMS) को 
कायार्न्वयन 

50 

7.5 िविवध 50 

पिरच्छेद ८  िनवार्चन कानुन तथा राजनीितक दल वस्थापन  51 

8.1 कानुनी िवषय 51 

8.2 राजनीितक दल वस्थापन 53 

पिरच्छेद ९ सर्ोत पिरचालन 57 

9.1 सर्ोत वस्थापन 57 

9.2 िविनयोजन, िनकासा र खचर् 57 

9.3 राज /धरौटी 58 

9.4 बेरूजु फछय ट पर्गित िववरण 58 

पिरच्छेद १० नपेालको संिवधान, २०७२ को पर्ारिम्भक मस्यौदाउपर सझुाव 60 

पिरच्छेद ११ िविवध 64 

11.1 आयोगबाट िवदाइ 64 

11.2 सम्माननीय रा पितज्यसूँग भटेघाट 64 

  



 

 
 

पिरच्छेद १२ आिथक वषर् २०७१／०७२ का मखु्य मखु्य उपलिब्धहरू ,पर्मखु 
समस्या तथा चनुौितहरू र समस्या समाधानका लािग चाल्नुपन कदमहरू 

 

12.1 आिथक वषर् २०७१／०७२ का मखु्य मखु्य उपलिब्धहरू 66 

12.2 पर्मखु समस्या तथा चुनौितहरू 67 

12.3 समस्या तथा चुनौितहरू समाधानका लािग चाल्नपुन कदमहरू 68 

तािलकाहरू  

तािलका नं.१ अक  संिवधानसभा सदस्य िनवार्चन, २०७० का कर्ममा 
ज्यान गुमाउने कमर्चारीको िववरण 

16 

तािलका नं. २ आयोग र अन्तगर्तका कायार्लयमा भूकम्पबाट पुगेको क्षितको 
सिङ्क्ष  िववरण  

19 

तािलका नं. ३ िजल्ला िनवार्चन कायार्लयहरूको जग्गा तथा भवनको 
िववरण 

28 

तािलका नं. ४ िनरन्तर दतार् कायर्कर्मबाट भएको मतदाता दतार् िववरण 30 

तािलका नं. ५ लैिङ्गकता, समावेशीकरण र िनवार्चन िवषयक तािलमको 
िववरण 

34 

तािलका नं. ६ सामािजक अध्ययन िशक्षकका लािग पर्िशक्षण कायर्कर्मको 
िववरण 

35 

तािलका नं. ७ मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अ ाविधक तािलमको 
िववरण 

36 

तािलका नं. ८ बिहरा नागिरकका लािग िनवार्चन िशक्षा पर्िशक्षणको 
िववरण 

37 

तािलका नं. ९ िनवार्चन कायर्कर्म 42 

तािलका नं. १० िनवार्चन आचारसंिहतासम्बन्धी िववरण 46 

तािलका नं. ११ उपिनवार्चनको िनवार्चन पिरणाम 48 

तािलका नं. १२ अक  सिवधानसभा सदस्य िनवार्चन, २०७०को सम्बन्धमा 
दायर भएका मु ाहरू 

53 

तािलका नं. १३ आ .व.  २०७१/७२ मा दतार् भएका राजनीितक दलहरू 56 

तािलका नं. १४ आिथक वषर् २०७१/७२ मा िविनयोजन, िनकासा र खचर्को 
िववरण 

57 



 

तािलका नं. १५ बेरूजु फछय टको वािषक पर्गित िववरण 58 

वृ िचतर्हरू  

वृ िचतर् नं  .१    िनरन्तर दतार् कायर्कर्मबाट भएको मतदाता दतार् िववरण 30 

अनसुूचीहरू 70 

अनुसूची १  पर्मुख िनवार्चन आयुक्त तथा िनवार्चन आयुक्तहरूको कायर् 
िवभाजन 

71 

अनुसूची २  आयोगबाट भएका महत्वपूणर् िनणर्यहरू 72 

अनुसूची ३ िनवार्चन आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना 68 

अनुसूची ४ दिक्षण एिशयाली िनवार्चन वस्थापन िनकायहरू 
(FEMBoSA) को पाँचौ ँ बैठकमा नेपालबाहेक अन्य 
देशबाट सहभागी भएका िनवार्चन आयुक्त तथा 
पर्ितिनिधहरूको नामावली  

79 

अनुसूची ५ दिक्षण एिशयाली िनवार्चन वस्थापन िनकायहरू 
(FEMBoSA) को पाँचौ ँ बैठकबाट पािरत १० बुँदे 
काठमाण्डौ घोषणापतर् 

81 

अनुसूची ६  मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अ ाविधक कायर्कर्म, 
२०७१ को िजल्लागत दतार् िववरण 

86 

अनुसूची ७ एकीकृत घुम्ती िशिवरमा भएको मतदाता दतार् िववरण 90 

अनुसूची ८ वैदेिशक अध्ययन भर्मण िववरण 93 

अनुसूची ९         आयोग र िजल्ला िनवार्चन कायार्लयका फोन नम्बरहरू 97 

िनवार्चन  गितिविधसम्बन्धी  केही तस्वीरहरू 101 
  

 
 

 



वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१/०७२ |1| 

 
 

पररच्छेद १ 

तनवााचन आयोग ：सतङ्िप् ि पररचय 

१.१ सवंैधातनक यवसवस्था 

नेपालको अतिररम संतवधान, २०६३ को भाग १४ धारा १२८ दतेि १३० सम्म तनवााचन 

आयोगसम्बतधी यवसवस्था रहकेो छ । 

धारा १२८ तनवााचन आयोग 

(१)  नेपालमा एक तनवााचन आयोग हुनेछ जसमा प्रमुि तनवााचन आयुक्त र अतय चार 

जनासम्म तनवााचन आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुि तनवााचन आयुक्तका अतिररक्त 

अतय तनवााचन आयुक्त तनयुक्त भएमा प्रमुि तनवााचन आयुक्तले तनवााचन 

आयोगको अध्यि भई काम गनेछ । 

(२)  रािपतिले संवैधातनक पररिद्को तसफाररशमा प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन 

आयुक्तको तनयुतक्त गनेछ । 

(३)  प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन आयुक्तको पदावतध तनयुतक्त भएको तमतिले छ 

विाको हुनेछ । िर,  

(क) सो पदावतध पूरा हुनु अगाव ैप्रमुि तनवााचन आयुक्त वा तनवााचन आयुक्तको 

उमेर पैंसठ्ठी विा पूरा भएमा तनज आफ्नो पदमा बहाल रहने छैन । 

(ि) प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन आयुक्तलाई सवोच् च अदालिको 

तयायाधीशसरह समान आधारमा र समान िररकाले सो पदबाट हटाउन 

सककनेछ । 

(४)  दहेायको अवस्थामा प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन आयुक्तको पद ररक्त भएको  

मातननेछ : 

(क) तनजले रािपतिसमि तलतिि राजीनामा कदएमा,  

(ि) तनजको पदावतध पूरा भएमा वा तनज आफ्नो पदमा नरहमेा,  

(ग) तनजको मृत्य ुभएमा । 

(५)  दहेायबमोतजम नभई कुनै यवसतक्त प्रमुि तनवााचन आयुक्त र आयुक्तको पदमा 

तनयुतक्तको लातग योग्य हुने छैन: 

(क) नेपाल सरकारबाट मातयिा प्राप्त तवश्वतवयावालयबाट स् नािकोपातध प्राप्त 
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गरेको,  

(ि) तनयुतक्त हुौँदाका बिि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहकेो,  

(ग) पैंिालीस विा उमेर पूरा भएको र 

(घ) उच् च नैतिक चररि कायम भएको । 

(६)  प्रमुि तनवााचन आयुक्त र आयुक्तको पाररश्रतमक र सेवाका अतय शिाहरू 

कानुनद्वारा तनधाारण भएबमोतजम हुनेछन् । प्रमुि तनवााचन आयुक्त र आयुक्त 

आफ्नो पदमा बहाल रहसेम्म तनजहरूलाई मकाा पने गरी पाररश्रतमक र सेवाका 

अतय शिाहरू बदतलने छैनन् । 

(७)  प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन आयुक्त भइसकेको यवसतक्त अतय सरकारी सेवामा 

तनयुक्त हुनको तनतमत्त ग्राह्य हुने छैन । 

िर,  

(क)  तनवााचन आयुक्तलाई प्रमुि तनवााचन आयुक्तमा तनयुक्त गना यस उपधाराले 

बाधा पुर् याएको मातनन े छैन र सोबमोतजम कुनै आयुक्त प्रमुि आयुक्तको 

पदमा तनयुक्त भएमा तनजको पदावतधको गणना गदाा आयुक्त भएको 

अवतधलाई समेि जोडी गणना गररनेछ । 

(ि)  कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै तवियको अनुसतधान, जाौँचबुझ वा छानतबन 

गने वा कुनै तवियको अध्ययन वा अतवेिण गरी राय, मतियवस वा तसफाररश 

पेश गने कुनै पदमा तनयुक्त भई काम गना यस उपधारामा लेतिएको कुनै 

कुराले बाधा पुर् याएको मातनन ेछैन । 

धारा १२९ तनवााचन आयोगको काम, किायवस र अतधकार 

(१)  यो संतवधान र अतय कानुनको अधीनमा रही संतवधानसभा, धारा १५७ बमोतजम 

हुने जनमिसङ्ग्रह िथा स्थानीय तनकायको तनवााचनको सञ् चालन, रेिदिे, 

तनदशेन र तनयतिण तनवााचन आयोगबाट हुनेछ । सो प्रयोजनको लातग 

मिदािाहरूको नामावली ियार गने काया तनवााचन आयोगले गनेछ । 

(२)  संतवधानसभा सदस्यको लातग उम्मेदवारीको मनोनयन दिाा भइसकेको िर 

तनवााचन पूरा नहुौँदै कुनै उम्मेदवार धारा ६५ अनुसार अयोग्य छ वा हुन गएको 

छ भन्ने प्रश् न उठेमा त्यसको तनणाय तनवााचन आयोगले गनेछ । 

(३)  तनवााचन आयोगले आफ्नो काम, किायवस र अतधकारमध्ये कुनै काम, किायवस र 

अतधकार प्रमुि तनवााचन आयुक्त, तनवााचन आयुक्त वा नेपाल सरकारको 
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कमाचारीलाई िोककएको शिाको अधीनमा रही प्रयोग िथा पालन गना पाउन ेगरी 

सुम्पन सक् नेछ । 

(४)  यस संतवधानको अधीनमा रही तनवााचन आयोगका अतय काम, किायवस र अतधकार 

िथा कायातवतध कानुनद्वारा तनधाारण भएबमोतजम हुनेछन् । 

धारा १३० नपेाल सरकारल े तनवााचन आयोगलाई आवश्यक कमाचारी उपलधध 

गराउनपुन े

यस संतवधानबमोतजम तनवााचन आयोगलाई आफ्नो काम पूरा गना आवश्यक पने कमाचारी 

र अतय कुराहरू नेपाल सरकारले उपलधध गराउनेछ । 

 

१.२ तनवााचनसम्बतधी कानुनी यवसवस्था 

तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ 

तनवााचन आयोगको काम, किायवस र अतधकारसम्बतधी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गना 

बनेको तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ तमति २०६३/१२/१२ मा प्रमाणीकरण र प्रकाशन 

भई लागू भएकोमा तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६४ र 

तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७० बाट संशोधन भएको 

छ । 

तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ मा आयोगले सम्पादन गनुापने कायाका लातग केतद्रीयस्िरमा 

सतचवालय रहने र आवश्यकिाअनुसार स्थानीयस्िरमा समेि कायाालय िोल्नसक् ने 

यवसवस्था रहेको छ । आयोगले गनुापने सबै काम प्रमुि तनवााचन आयुक्त माि रहकेो 

अवस्थामा तनजबाट र अतय आयुक्तहरूसमेि रहेको अवस्थामा तनजहरूको बैठक बसी 

तनणाय भएबमोतजम गन ेयवसवस्था रहेको छ । आयोगले मिदािा नामावली ियार गनाका 

लातग आवश्यक सङ्ख्यामा प्रमुि नामदिाा अतधकारी, नामदिाा अतधकारी, सहायक 

नामदिाा अतधकारी, मिदािा नामावली सङ्कलन किाा र तनवााचनको कामका लातग 

मुख्य तनवााचन अतधकृि, तनवााचन अतधकृि, सहायक तनवााचन अतधकृि, मिदान 

अतधकृि, सहायक मिदान अतधकृिलगायि आवश्यक दतेिएका अतय पद तसजाना गरी 

त्यस्िा पदहरूमा आवश्यकिाअनुसार कमाचारीहरू तनयुक्त गना वा िोक् नसक् ने यवसवस्था 

छ । आयोगले तनवााचनको कामका लातग मागेको सहयोग नेपाल सरकार वा सरकारी 
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स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहेका संस्थाहरूले उपलधध गराउनु पने यवसवस्था छ । आयोगले 

तनवााचनको कामका लातग नेपाल सरकारको कुनै मतिालय, तवभाग, कायाालय वा 

संवैधातनक तनकाय वा नेपाल सरकारको स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहकेो वा नेपाल 

सरकारको अनुदानमा सञ् चातलि संस्था वा तनकायबाट कुनै पतन सहयोग तलन सक् नेछ 

भन्ने यवसवस्था समेि सो ऐनमा रहेको छ । 

ऐनमा तनवााचन हुने तमतिभतदा एकसय बीस कदन अगातडदतेि तनवााचनको अततिम 

पररणाम सावाजतनक नभएसम्मको अवतधलाई तनवााचन अवतध भनी पररभातिि गररएको 

छ । एक सय बीस कदनभतदा कम अवतध रहने गरी तनवााचन तमति घोिणा भएमा त्यसरी 

घोिणा भएको तमतिदतेि तनवााचनको अततिम पररणाम सावाजतनक नभएसम्मको 

अवतधलाई तनवााचन अवतध मातनने कुरा ऐनमा उल्लेि छ । 

तनवााचन स्वच्छ र स्विति रूपमा सम्पादन गने िममा तनवााचन पयावेिक िोक् न, आचार 

संतहिा जारी गना, स्विति र तनष्पििवरले नभएको तनवााचन रद्द गना एव ंपुनः तनवााचन 

गनासमेि आयोग स्विति रहनेछ । यस ऐनमा आयोगले आफ्नो काया सम्पन्न गना अनुगमन 

गने गराउने, अस्थायी दरबतदीका पद सृजना गना र बढीमा छ मतहनाका लातग अस्थायी, 

सेवा करार वा ज्यालादारीमा तनयुतक्त गनासक् ने, तवशेिज्ञ सेवा तलनसक् नेलगायिका 

यवसवस्था रहकेो छ । त्यस्िै कमाचारीहरूलाई सुतवधा कदन े वा कामबाट हटाउने, 

तनवााचनमा िचा गनासक् ने, मालसामान िररद गनासक् ने तविय पतन ऐनमा यवसवस्था छ । 

संतवधानसभा सदस्यको उम्मेदवारको अयोग्यिासम्बतधी तनणाय गने, राजनीतिक दल 

दिाा गने, मूल दलको केतद्रीय कायाकाररणी सतमतिको चालीस प्रतिशि सदस्यहरूसतहि 

तवभातजि भई दल दिााका लातग आएमा छुटै्ट दलका रूपमा दिाा गने, राजनीतिक दलहरू 

संयुक्त भएमा त्यस्िा दलको दिाा गने, ऐनमा िोककएका आधारबमोतजमको तस्थतिमा 

राजनीतिक दलको दिाा िारेज गने, तनवााचन िचाको हद िोक् ने आकद कायाहरूसमेि 

आयोगले गने यवसवस्था गररएको छ । यो ऐनबमोतजम आयोगले कुनै संवैधातनक वा 

तनवााचनसम्बतधी कानुनी प्रश् नमा महातयायातधवक्ता, सरकारी वककल, कुनै कानुन 

यवसवसायी वा अतय तवशेिज्ञबाट राय तलनसक् ने यवसवस्थासमेि गररएको छ । आयोगले 

मिदािा नामावली ियार गनेलगायि तनवााचनको काममा िटाइएका कमाचारी, 

सुरिाकमषीय वा नेपाल सरकारको स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहकेो वा नेपाल सरकारको 

अनुदानमा सञ् चातलि संस्थाको कमाचारीले काया सम्पादनको तसलतसलामा प्रचतलि 

कानुन वा आयोगको आदशे वा तनदशेन जानी जानी उल्लङ्घन हुने गरी वा बदतनयिले 
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काम गरी आयोगको तनष्पििामा असर पन े गरी काम गरेमा त्यस्िो कमाचारी, 

सुरिाकमषीयउपर तनजको सेवा शिासम्बतधी प्रचतलि कानुनबमोतजम तवभागीय कारबाही 

र सजाय गने वा तवभागीय कारबाहीका लातग सम्बततधि तनकायमा तसफाररश 

गनेसमेिका काया गनासक् ने यवसवस्था छ । 

त्यसैगरी कुनै तनवााचनको काममा िरटएको नेपाल सरकारको, नेपाल सरकारको 

स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहकेो वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ् चातलि संस्था वा 

स्थानीय तनकायको कुनै कमाचारी, सुरिाकमषीय, तवश्वतवयावालय वा सामुदातयक 

तवयावालयको तशिकले तनवााचनको स्वितििा, स्वच्छिा र तनष्पििामा आौँच आउने कुनै 

काम गरेमा आयोगले त्यस्िो कमाचारी, सुरिाकमषीय वा तशिकलाइा तनवााचनसम्बतधी 

तनजको तजम्मेवारीबाट हटाउनसक् ने र त्यस्िो अवस्था परी कुनै कमाचारी, सुरिाकमषीय वा 

तशिकलाई तनलम्बन गनुापने भएमा आयोगले सम्बततधि अतधकारीसमि तसफाररश 

गनासक् ने यवसवस्थासमेि ऐनमा गररएको छ । 

मिदािा नामावलीसम्बतधी ऐन, २०६३ 

मिदािा नामावलीसम्बतधी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गना बनेको मिदािा 

नामावलीसम्बतधी ऐन, २०६३ तमति २०६३/९/१४ गिे प्रमाणीकरण र प्रकाशन भई 

लागू भएको हो । यो ऐन तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०६४ र 

तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७० बाट संशोधन भएको 

छ । 

मिदािा नामावलीसम्बतधी ऐन, २०६३ ले मिदािा नामावलीमा नाम समावेश हुन 

चातहने योग्यिा, नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक गने प्रकिया, संलग् न हुने जनशतक्त, 

मिदािा नामावलीसम्बतधी कसूर र सजाय आकदको उल्लेि गदै तनवााचन आयोगलाई 

आफ्नो प्रत्यि रेिदिे, तनयतिण, सुपरीवेिण र तनदशेनमा प्रत्येक तनवााचन िेितभिका 

गाउौँ  तवकास सतमति र नगरपातलकाको वडाको मिदािा नामावली सङ्कलन िथा 

अयावावतधक गने तजम्मेवारी िोकेको छ । आयोगले मिदािा नामावली सङ्कलन िथा 

अयावावतधक गदाा एकैपटक, पटकपटक, एकै समय वा छुट्टाछुटै्ट समयमा हुने गरी िोक् नसक् ने 

यवसवस्था ऐनमा रहकेो छ । 

यस ऐनमा तनवााचनको लातग मिदािा हुन आवश्यक योग्यिा तनधाारण गररएको छ । 

जसअनुसार नेपाली नागररक हुनुपने िथा आयोगले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन 
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गरी िोकककदएको तमतिमा अठार बिा उमेर पूरा भएको र कुनै तनवााचन िेितभिको कुनै 

गाउौँ  तवकास सतमति वा नगरपातलकाको सम्बततधि वडामा स्थायी बसोबास भएको 

यवसतक्तलाई मिदािाको योग्यिा मातनएको छ । 

कुनै तनवााचन िेिको मिदािा नामावलीमा कुनै यवसतक्तको नाम दिाा भएको वा नभएको 

वा दिाा गना हुने वा नहुने भन्ने तवियमा र नाम दिाा अतधकारी वा तनजले िटाएको 

अतधकार प्राप्त यवसतक्तले मिदािा नामावली ियार गरेको वा सम्बततधि अतधकारीले 

मिदािा नामावलीमा थपघट गरेको तवियमा अदालिमा प्रश्न उठाउन नसककने कुरासमेि 

ऐनमा गररएको छ । 

ऐनमा अस्थायी मिदािा नामावलीसम्बतधी तवशेि यवसवस्था रहकेो छ,  जसअनुसार 

आयोगले आफ्नो प्रत्यि रेिदिे, तनयतिण, सुपरीवेिण र तनदशेनमा छुटै्ट अस्थायी 

मिदािा नामावली ियार गराउने र सो अस्थायी नामावलीमा सरकारी कायाालय, 

स्थानीय तनकाय वा नेपाल सरकारको स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहेको संस्थामा कायारि 

कमाचारी, सैतनक वा प्रहरी यवसारेकमा रहेका यवसतक्त वा अस्थायी तशतवर (क्यातटनमेतट) 

मा रहकेा माओवादी, कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवा, तनवााचन वा मिदान केतद्रमा 

िरटएका कमाचारी र सुरिाकमषीय र नेपाल सरकारले सञ् चालन गरेको वा नेपाल 

सरकारबाट मातयिा प्राप्त गरी सञ् चालन भएको बृद्धाश्रममा रहेका यवसतक्तहरूको नाम 

समावेश गररने यवसवस्था रहेको छ । अस्थायी मिदािा नामावलीको प्रयोग संतवधानसभा 

सदस्यको समानुपातिक तनवााचन प्रणाली अतिगाि हुने तनवााचनका लातग मिदान गने 

प्रयोजनको लातग माि हुने यवसवस्था गररएको छ । 

गैरनेपाली नागररकले नाम ढाौँटेर मिदािा नामावलीमा नाम समावशे गराएमा, नाम, 

थर, विन, उमेर वा अतय तववरण ढाौँटी झुटो तववरण कदई नाम दिाा गराएमा, 

नामावलीलाई कुनै ककतसमले तबगान,े नोक्सान वा नष्ट गने गरेमा नामावली सङ्कलन 

कायामा बाधा तवरोध गरेमा वा गोप्य राख्नु पने कागजाि, तववरणको गोप्यिा भङ्ग गरेमा 

मिदािा नामावली दिाा गने प्रयोजनको लातग आयोगले सङ्कलन गरेको मिदािाको 

नाम, थर, विन, ठेगाना, फोटो र अतय तववरण अनतधकृिरूपमा प्रकाशन गरेमा वा 

तविरण गरेमा वा जातनजातन दरुूपयोग गरेमा, आयोगले उपलधध गराएको तववरण 

नेपाल सरकारद्वारा सम्पादन हुने तवतभन्न कायािम र आयोगले स्वीकृति कदएको 

प्रयोजनबाहके अतय प्रयोजनको लातग प्रयोग गरेमा वा अनतधकृिरूपमा प्रकाशन गरेमा 

वा तविरण गरेमा वा जानीजानी दरुूपयोग गरेमा कसूरको मािा हरेी दश हजार 

रूपैयाौँदतेि पचास हजार रूपैयाौँसम्म जररवाना, छ मतहनासम्म कैद वा दवुै सजाय गना 

सककने यवसवस्था पतन ऐनमा गररएको छ । 
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आयोगले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी मिदािाहरूले मिदान गनाका लातग 

मिदािा पररचयपि तलनु पने गरी यवसवस्था गनासक् ने कुरासमेि ऐनमा गररएको छ । यस 

ऐनबमोतजम आयोगले सङ्कलन गरेको मिदािासम्बतधी तववरण वा आयोगले उपलधध 

गराएको तववरण दरुूपयोग भएको वा अनतधकृिरूपमा प्रकाशन भएको वा तविरण 

भएको कारणबाट कुनै यवसतक्तलाई शारीररक वा मानतसक हानीनोक्सानी भएमा त्यस्िो 

हानीनोक्सानी पुगेको यवसतक्तले त्यसरी हानीनोक्सानी गने यवसतक्तबाट ितिपूर्षि दावी 

गनासक् ने यवसवस्थासमेि ऐनमा गररएको छ । त्यस्िै मिदािा नामावलीसम्बतधी 

ऐनबमोतजम दायर हुने मुद्दा सरकारवादी हुने यवसवस्थासमेि ऐनमा रहकेो छ । 

तनवााचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ 

तनवााचन कसूर र सजायसम्बतधी प्रचतलि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गना बनेको 

तनवााचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ तमति २०६४/१२/१२ मा प्रमाणीकरण भई लाग ू

भएको छ । 

तनवााचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ मा अनतधकृि यवसतक्तले मिदान गना नहुने, 

तनवााचनमा प्रचारप्रसार, मिातधकार आकदमा प्रभाव पाना वा थुनछेक गना नहुने, 

हािहतियारलगायिका तवष्फोटक पदाथाको प्रयोग र प्रदशान गना नहुने, धाक धम्की, 

डरिास दिेाउन नहुने, सामातजक वतहष्कार गना धम्की कदन नहुने, कुनै ककतसमले लोभ 

लालच दिेाउने वा आर्षथक प्रलोभन दिेाउन नहुने, धमा भकाउने वा प्रतिज्ञा गराउने गना 

नहुने, चररि हनन् गना नहुने कुराहरू उल्लेि छन् । यो ऐनले नेपालको स्वितििा, 

सावाभौमसत्ता, प्रादतेशक वा रातिय अिण्डिामा प्रभाव पाना नहुने, धमा, जािजाति, 

सम्प्रदायबीच द्विे उत्पन्न गना नहुने, तनवााचनमा संलग् न यवसतक्तले तनवााचनलाई प्रभाव पान े

गरी नगद तजतसीको लेनदने गना नहुने, शातति भङ्ग गना नहुने, गैरकानुनीिवरले 

मिपिको लेनदने गना नहुने, तनवााचन कसूर गने उयावोग गना, मद्दि वा दरुुत्साहन गना नहुन े

यवसवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तनवााचनको प्रचार-प्रसारको तसलतसलामा कुनै 

राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा तनजको प्रतितनतध वा अतय कुनै यवसतक्तले आयोगले 

अनुमति कदएको सङ्ख्याभतदा बढी सवारी साधन प्रयोग गना वा गराउन नहुने कुरासमेि 

उल्लेि गररएको छ । तनवााचनको प्रचार-प्रसार गदाा सरकारी वा सरकारी स्वातमत्व 

भएको संस्था वा स्थानीय तनकायको सवारी साधनको प्रयोग गना वा गराउन नपाइने 

यवसवस्थासमेि ऐनमा गररएको छ । कुनै यवसतक्तले तनवााचन कसूर हुने काम कारबाही गरेमा 

कसूरको मािा हरेी पाौँच सय रूपैयाौँदतेि पचास हजार रूपैयाौँसम्म जररवाना, दईु विाम्म 
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कैद वा दवुै सजाय हुने यवसवस्था ऐनमा रहेको छ । 

सतंवधानसभा अदालि ऐन, २०६४ 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचनसम्बतधी उजुरीको कारवाही र ककनारा गना संतवधानसभा 

अदालिको गठन, अतधकार र कायातवतधको सम्बतधमा कानुनी यवसवस्था गना ल्याइएको यो 

ऐन २०६४/५/२ मा प्रमाणीकरण भएको हो । यस ऐनमा ४ पररच्छेद, १९ दफा र १ 

अनुसूची रहेका छन् । यस ऐनमा संतवधानसभा सदस्यको अयोग्यिा, तनवााचन बदर, 

तनवााचनसम्बतधी कसूरका सम्बतधमा सतवधानसभा अदालिको िेिातधकार हुने, 

संतवधानसभा अदालिको िेिातधकारतभि पने तवियका सम्बतधमा अतय कुनै अदालिमा 

प्रश् न उठाउन नपाइने, सवोच् च अदालिका िीनजना तयायाधीश रहेको अदालि गठन हुने,  

संतवधानसभा सदस्यको अयोग्यिासम्बतधी प्रश् न उठेमा सोको तनरूपणका तसलतसलामा 

अयोग्य ठहररने पयााप्त आधार भएमा संतवधानसभा सदस्यको हतैसयिबाट कुनै काया नगना 

अदालिले स्थगन आदशे जारी गनासक् ने, यो अदालिको अवहेलनामा कारवाही चलाउौँदा 

अवहलेना ठहररए एक विाम्म कैद वा १०,००० रूपैयाौँसम्म जररवाना वा दवुै सजाय 

हुनसक् ने यवसवस्था रहेको पाइतछ । 

राजनीतिक दलसम्बतधी ऐन, २०५८ 

राजनीतिक सङ्गठन वा दलहरूको सम्बतधमा यवसवस्था गना बनेको राजनीतिक 

दलसम्बतधी ऐन, २०५८ तमति २०५९/५/२७ मा प्रमाणीकरण र प्रकाशन भई लाग ू

भएको हो । यो ऐन गणिति सुदढृीकरण िथा केही नेपाल कानुन संशोधन गने ऐन, २०६६ 

बाट संशोधनसमेि भएको छ । राजनीतिक दलसम्बतधी ऐन, २०५८ मा समान 

राजनीतिक उद्देश्य र कायािमप्रति प्रतिबद्ध यवसतक्तहरूले आवश्यक तवधान र तनयमहरू 

बनाई राजनीतिक सङ्गठन वा दल गठन गनासक् ने यवसवस्था गररएको छ । यस ऐनमा 

दलको दिाा, दलको लेिा परीिण, दलको आय यवसयको वार्षिक प्रतिवेदन, तनवााचनको 

प्रयोजनको लातग राजनीतिक सङ्गठन वा दलको मातयिा आकदका सम्बतधमा यवसवस्था 

गररएको छ । 

यस ऐनमा दलको तवधानमा दलको नाम, दलको केतद्रीय कायाालयको ठेगाना, दलको 

छाप, तचतह वा झण्डासम्बतधी तववरण, दलको उद्देश्य, दलको सदस्यिासम्बतधी यवसवस्था, 

दलको प्रत्येक िहको कायाकारी सतमतिको गठन तवतध र पदावतध, दलको 

पदातधकारीहरूको सङ्ख्या र तनवााचन प्रकिया, दलको कोि र लेिापरीिणसम्बतधी 

यवसवस्था, दलको तवधान संशोधनसम्बतधी प्रकिया, दलको तवघटनसम्बतधी यवसवस्था, दल 
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तवघटन भएपतछ दलको सम्पतत्त र दातयत्वसम्बतधी यवसवस्था, कम्िीमा पाौँच विामा 

एकपटक सङ्गठन वा दलको कायाकारी सतमतिको सदस्य सङ्ख्या मध्ये कम्िीमा पचास 

प्रतिशि तनवााचन गनेसम्बतधी यवसवस्थालगायिका तवियहरू उल्लेि गररएको छ । ऐनमा 

दलले गना नहुने कामहरूसमेि उल्लेि भएको छ जसमा नेपाल राज्यको सावाभौमसत्ता वा 

अिण्डिामा प्रतिकूल प्रभाव पाने, नेपालका तवतभन्न जाि, जाति वा सम्प्रदायहरूका 

बीचको सुसम्बतधमा िलल पान,े हहसात्मक काया गना दरुुत्साहन गने, सावाजतनक 

नैतिकिाको प्रतिकूल हुने, कुनै धमा, सम्प्रदाय, जाि जाति वा िेिका यवसतक्तलाई माि 

सदस्यिा प्रदान गने, नेपालको अतिररम संतवधान, २०६३ तवपरीि हुने अतय काम गने, 

अतिराातिय सङ्घसंस्था र तवदशेी सरकार, यवसतक्त िथा सङ्घसंस्थाबाट अनुदान वा चतदा 

तलने, आयोगले समयसमयमा जारी गरेको आचार संतहिा उल्लङ्घन गने, सावाजतनक 

शातति र यवसवस्थामा िलल पने गरी हािहतियार र तवस्फोटक पदाथा तलएर प्रदशान गने 

र प्रचतलि कानुनबमोतजम गना नहुने कुनै काम गना दलहरूलाई तनिेध गररएको छ । 

दलको लेिा र लेिापरीिण र आययवसयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगने राजनीतिक 

दललाई आयोगले जररवाना गने यवसवस्थासमेि ऐनमा रहेको छ । 

दल त्याग ऐन, २०५४ 

दल त्यागको सम्बतधमा यवसवस्था गना बनेको दल त्याग ऐन, २०५४ तमति २०५४/६/१४ 

मा लालमोहर लागी लागू भएको हो । यसमा गणिति सुदढृीकरण िथा केही नेपाल कानुन 

संशोधन गने ऐन, २०६६ ले केही संशोधनसमेि गरेको छ । यस ऐनमा दल त्याग गरेको 

मान्न सककने, दल त्याग गरेको नमातनन,े दलको कुनै सदस्यले दल त्याग गरेको सूचना 

संतवधानसभा सतचवालयलाई कदनु अतघ त्यस्िो सदस्यलाई आफनो सफाइ पेश गना पतर 

कदनको म्याद कदनुपने, दल त्याग गरेको सूचना कदन ेकायातवतध, स्थान ररक्त हुने अवस्था, 

संतवधानसभालाई जानकारी कदन ेवा सूचना प्रकाशन गने आकद सम्बतधमा यवसवस्था रहकेो 

छ । 

स्थानीय तनकाय (तनवााचन कायातवतध) ऐन, २०४८ 

स्थानीय तनकायको तनवााचनको यवसवस्था गना स्थानीय तनकाय (तनवााचन कायातवतध) ऐन, 

२०४८ तमति २०४८/१२/२६ मा लालमोहर र प्रकाशन भई लागू भएको हो । यसमा 

तनवााचन िथा स्थानीय तनकायसम्बतधी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५३, 

स्थानीय तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५४, स्थानीय तनकाय 
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िथा तनवााचनसम्बतधी केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०५५, केही नेपाल ऐनको 

यवसवस्था जगाउने ऐन, २०६३ र गणिति सुदढृीकरण िथा केही नेपाल कानुन संशोधन 

गने ऐन, २०६६ बाट संशोधनसमिे भएको छ । 

यस ऐनमा स्थानीय तनकायको तनवााचनका लातग तनवााचन अतधकृि र मिदान अतधकृि, 

सहायक मिदान अतधकृिको तनयुतक्त, मिदािा नामावली, तनवााचन कायािम, उम्मेदवार 

िथा मनोनयन, मिदान केतद्र, मिपि र मिपेरटका, मिदान, मिगणना र तनवााचन 

पररणाम, उम्मेदवारको प्रतितनतध, धरौटी, तनवााचन िचा आकदका सम्बतधमा यवसवस्था 

गररएको छ । 

यस ऐनमा स्थानीय तनकायको तनवााचनको लातग मिदािा नामावलीमा नाम दिाा भई 

मिदान गना योग्य यवसतक्त उम्मेदवार हुनका लातग केही तनधााररि योग्यिासमेि पुगेको 

हुनुपने कुरा उल्लेि भएको छ । गाउौँ  तवकास समति वा नगरपातलकाको वडाध्यि र वडा 

सदस्यको तनवााचनको लातग एक् काईस विा उमेर पूरा भएको र सो वडाको मिदािा 

नामावलीमा नाम दिाा भएको, गाउौँ  तवकास सतमतिको अध्यि वा उपाध्यि र 

नगरपातलकाको प्रमुि वा उपप्रमुिको तनवााचनको लातग एक्काईस विा उमेर पूरा भएको 

र सो गाउौँ  तवकास सतमति वा नगरपातलकाका िेिको मिदािा नामावलीमा नाम दिाा 

भएको, तजल्ला तवकास सतमतिको इलाकाको सदस्यको तनवााचनको लातग एक् काईस विा 

पूरा भएको र सो इलाकातभिका गाउौँ  तवकास सतमति वा नगरपातलकाको सदस्य भएको, 

र तजल्ला तवकास सतमतिको सभापति वा उपसभापतिको तनवााचनको लातग एक् काईस 

विा उमेर पूरा भएको र सो तजल्लातभिका गाउौँ  तवकास सतमति वा नगरपातलकाको 

सदस्य भएको हुनुपने यवसवस्था रहेको छ । त्यस ैगरी उम्मेदवार हुन सम्बततधि गाउौँ  तवकास 

सतमति, नगरपातलकाको नामावलीमा नाम दिाा नभएको, गैर नेपाली नागररक, मगज 

तबगे्रको वा बहुलाएको, साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको, नेपाल सरकारको 

वा नेपाल सरकारको स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहकेो स्वशातसि संस्थाको वा नेपाल 

सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कमाचारी, कुनै स्थानीय तनकायको 

बहालवाला कमाचारी, तनवााचनसम्बतधी अपराधमा प्रचतलि कानुनबमोतजम गरठि 

तनवााचन अदालिबाट कैदको सजाय पाई सो सजाय भोतगसकेको तमतिले ६ विा भुक्तान 

नभएको, नैतिक पिन दतेिने फौजदारी मुद्दामा दोिी ठहररई दईु विा वा सो भतदा बढी 

कैदको सजाय पाई सो सजाय भोतगसकेको तमतिले ६ विा भुक्तान नभएको र प्रचतलि 

कानुनले अयोग्य भएको यवसतक्त तनवााचनमा उम्मेदवार हुन योग्य नहुने यवसवस्थासमेि 

गररएको छ । 
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ऐनमा कसैले बल प्रयोग गरी वा डर िास दिेाई वा धम्की कदई मिदान केतद्र, उपकेतद्र वा 

मिदान गना तनतिि गररएको स्थान आफ्नो कधजामा तलई मिदानको कायामा प्रभाव 

पारेमा वा कुनै उम्मेदवारको समथाक मिदािाहरूलाई माि मिदान गना कदएमा वा अतय 

मिदािाहरूलाई मिदान गना नकदएमा, कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी मिदािालाई 

कुनै उम्मेदवारको पिमा मिदान गना वा नगना डर िास दिेाएमा वा धम्की कदएमा वा 

मिदान गनाको लातग मिदान केतद्र, उपकेतद्र वा मिदान गने स्थानमा जान वा प्रवेश गना 

नकदएमा, वा कसैले बल प्रयोग गरी मिदान काया सञ् चालन गना िरटएको मिदान 

अतधकृि वा कमाचारीलाई आफ्नो किायवस पालन गना नकदएमा वा तनजको तजम्मामा रहेको 

मिपि, मिपेरटका वा मिदानसम्बतधी सामग्री िोसेमा वा अतय त्यस्ि ै काया गरी 

मिदानको काया तनष्पि िथा स्विति रूपमा सामातय ढङ्गले सञ् चालन नहुने वा 

हुननसक् ने गरी प्रभातवि गरेमा मिदान केतद्रको अनतधकृि कधजा भएको मातनन ेउल्लेि 

गररएको छ । त्यसैगरी ऐनमा मिपि बदर हुने अवस्थासमेि उल्लेि भएको छ । 

सम्बततधि मिदान अतधकृिको सतहछाप नभएका, आयोगले िोकेको रीि पुर्याई तचतह 

वा छाप लगाई मि सङ्केि नगररएको, मि सङ्केि तचतह नबुतझने गरी च्यातिएको, मि 

सङ्केि तचतह नबुतझने गरी लिपतिएको वा फोहर गररएको, उम्मदेवारको तनवााचन 

तचतह रहकेो कोठामा मिसङ्केि नगरी अतयि मि सङ्केि गररएको, उम्मेदवार नरहकेो 

तनवााचन तचतहमा माि मि सङ्केि गररएको, मि सङ्केि नगरी मिदान अतधकृिलाई 

कफिाा कदइएको, एकभतदा बढी उम्मेदवारको तनवााचन तचतह भएको कोठामा छुट्टा-छुटै्ट 

मि सङ्केि गररएको, एकभतदा बढी उम्मेदवारको तनवााचन तचतह भएको कोठामा मि 

सङ्केिको तचतह पन ेगरी मि सङ्केि गररएको, आयोगद्वारा तनधााररि मिपिबाहके अतय 

मिपिद्वारा मिदान गररएको, मिपेरटका बातहर रातिएको वा जाली मिपि भएको 

अवस्थामा मिपि बदर हुने कुरा उल्लेि छ । 

सतंवधानसभा सदस्य तनवााचन ऐन, २०७०  

सावाभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनिाले आफ्नो लातग आफैले नयाौँ संतवधानको तनमााण गने 

प्रयोजनका लातग संतवधानसभाको गठन गना संतवधानसभा सदस्यको तनवााचन िथा 

तनवााचन प्रणाली र तनवााचन प्रकियाका सम्बतधमा ित्कालै कानुनी यवसवस्था गनुा 

वाञ्छनीय भएको िर ित्काल यवसवस्थातपका संसद अतस्ित्वमा नरहकेो कारण सम्माननीय 

रािपतिज्यूबाट तमति २०७०।२।३१ मा संतवधानसभा सदस्य तनवााचन अध्यादशे, 

२०७० जारी भई सोही अध्यादशेको आधारमा सम्वि् २०७० साल मतङ्सर ४ गिे अको 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन सम्पन्न भएको तथयो । उक्त तनवााचनपिाि् गरठि 
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संतवधानसभा/यवसवस्थातपका संसदले संतवधानसभा सदस्य तनवााचन तवधेयक पाररि गरी 

सम्माननीय रािपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेपतछ ित्सम्बतधी ऐन कायाातवयनमा 

आएको छ । यस ऐनमा तनवााचन िेि र सदस्य सङ्ख्या, तमतश्रि तनवााचन प्रणाली, 

तनवााचन प्रकिया आकदका सम्बतधमा यवसवस्था गररएको छ । ऐनमा तनवााचनका लातग 

आयोगले आवश्यकिाअनुसार तनवााचन अतधकृि, मिदान अतधकृि र अतय कमाचारीहरू 

िटाउनसक् ने यवसवस्था रहेको छ । त्यसैगरी मिदान केतद्र िोक् ने आधार, प्रकिया, मिदान 

केतद्र थप् ने, हटाउने वा साने, मिपेरटका, मिदािा, मिगणना िथा तनवााचन पररणामका 

सम्बतधमा समेि यवसवस्था गररएको छ । ऐनमा तनवााचन सम्पन्न भएको ३५ कदनतभि 

पतहलो हुने तनवाातचि हुने तनवााचन प्रणाली िफा  उम्मेदवारले सम्बततधि तजल्ला तनवााचन 

कायाालयमा र समानुपातिकिफा  राजनीतिक दलले तनवााचन आयोगमा तनवााचन िचा 

तववरण पेश गनुापने यवसवस्था रहकेो छ । 

ऐनमा भएको यवसवस्था बमोतजम उम्मेदवारको योग्यिामा नेपाली नागररक, कम्िीमा 

पच्चीस विा उमेर पूरा गरेको, नैतिक पिन दतेिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र 

कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपने कुरा उल्लेि छ भने उम्मेदवारको अयोग्यिामा 

मिदािा नामावलीमा नाम समावेश नभएको, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको 

स्वातमत्व वा तनयतिणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पाररश्रतमक 

पाउने गरी बहाल रहेको, तनवााचनसम्बतधी प्रचतलि कानुनबमोतजम सजाय पाई सो 

सजाय पाएको तमतिले दईु विा भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबजास्िी करणी, मानव 

बेचतबिन िथा ओसारपसार, लाग ु औिध तबिी तविरण िथा तनकासी वा पैठारी, 

सम्पतत्त शुद्धीकरण वा राहदानी दरुूपयोगसम्बतधी कसूरमा अदालिको अततिम 

फैसलाबाट सजाय पाएको, ज्यानसम्बतधी मुद्दामा अदालिको अततिम फैसलाबाट 

सवास्वसतहि जतमकैद वा जतमकैदको सजाय पाएको, बैङ्क िथा तवत्तीय संस्थाको ऋण 

तनयिवश नतिरी प्रचतलि कानुनबमोतजम कालो सूचीमा रहेको र मगज तबग्रेको 

अवस्थालाई उल्लेि गररएको छ । 

सम्बततधि मिदान अतधकृिको सही नभएको, िोककएबमोतजम मि सङ्केि नगरी अतय 

कुनै ककतसमले मि सङ्केि गररएको वा अतय कुनै तचतह लेतिएको, मि सङ्केिको तचतह 

नबुतझने गरी प्रयोग गररएको, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको तचतह रहकेो कोठामा 

िोककएबमोतजम मि सङ्केि नगरी अतयि मि सङ्केि गररएको, मि नकदने तनिय गरी 

मिदान अतधकृिलाई कफिाा कदइएको, कुन उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको लातग मि 

कदएको हो सो नछुरट्टने गरी मि सङ्केि गररएको, एकभतदा बढी उम्मेदवारको 
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कोठाहरूमा कुन उम्मेदवारलाई मि सङ्केि गररएको भन्ने छुट्याउन नसककन ेगरी मि 

सङ्केि गरेको, सम्बततधि मिदान केतद्रको लातग तनधाारण गररएको मिपिबाहके अतय 

मिपिद्वारा मिदान गररएको, आयोगले जारी गरेको मिपिबाहके अतय मिपि प्रयोग 

गररएको, सम्बततधि तनवााचन िेिको लातग प्रयोग गनुापने मिपि अतय तनवााचन िेिको 

लातग प्रयोग गरेको अवस्थामा मिपि बदर हुने कुरा ऐनमा उल्लेि छ । समानुपातिक 

तनवााचन प्रणालीिफा  राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूचीकृि गदाा मतहला, दतलि, 

उत्पीतडि जाति/आकदवासी जनजाति, तपछतडएको िेि, मधेसी, िस आया िथा अतय 

समूह समेिको जनसङ्ख्या प्रतिशिको आधारमा समानुपातिक प्रतितनतधत्व हुने गरी 

उम्मेदवारको बतदसूची ियार गनुापने यवसवस्थासमेि ऐनमा गररएको छ । 

सतंवधानसभा सदस्य तनवााचन तनयमावली, २०७० 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन अध्यादशे, २०७० को दफा ७४ ले कदएको अतधकार प्रयोग 

गरी तनवााचन आयोगले तमति २०७०/३/१६ गिे यो तनयमावली जारी गरेको छ । यसमा 

संतवधानसभा तनवााचन र तनवााचन कायािमको सूचना, उम्मेदवारको मनोनयन, 

बतदसूची, मिदान केतद्र, मिपि र मिपेरटका, तनवााचन तचतह, तवयावुिीय उपकरणको 

प्रयोग, मिगणना र तनवााचन पररणाम, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतितनतध, 

मिदान प्रतितनतध, तनतवदा मिपि कदन ेकायातवतध, तनवााचन िचा आकदसम्बतधी तवस्िृि 

कायातवतधगि यवसवस्था गररएको छ । 

मिदािा नामावलीसम्बतधी तनयमावली, २०६८ 

मिदािा नामावलीसम्बतधी ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले कदएको अतधकार प्रयोग गरी 

तनवााचन आयोगले मिदािा नामावलीसम्बतधी तनयमावली, २०६८ बनाएको हो । 

यसलाई मिदािा नामावली सम्बतधी (पतहलो संशोधन) तनयमावली, २०७० ले 

संशोधनसमेि गरेको छ । 

यसमा मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक गने, दोहोरो नाम हटाउने, नाम, 

थर, जतम तमति, उमेर आकद तववरण सच्याउने, नाम हटाउने वा सान े एव ं अस्थायी 

मिदािा नामावली सम्बतधमा तवस्िृि कायातवतधगि यवसवस्था गररएको छ । यसमा नाम 

सङ्कलन िथा अयावावतधक काया सञ् चालनका लातग प्रमुि नाम दिाा अतधकारी, सहायक 
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नाम दिाा अतधकारी, सङ्कलक आकद िटाइने यवसवस्था गररएको छ । त्यसैगरी मिदािा 

नामावली हनेा र नक् कल कदन सककने, तववाद तनरूपण गररने, मिदािा नामावली 

वेबसाइटमा राख् नसक् ने, मिदािा नामावलीको प्रति तबिी गनासक् ने सम्बतधमा पतन यस 

तनयमावलीमा यवसवस्था गररएको छ । 

राजनीतिक दल दिाा (तनवााचन प्रयोजन) तनयमावली, २०६३ 

तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले कदएको अतधकार प्रयोग गरी तनवााचन 

आयोगले तमति २०६३/१२/१४ मा यो तनयमावली जारी गर् यो । यसमा पतहलो संशोधन 

तमति २०७०/१/१३ मा भएको तथयो । यस तनयमावलीमा राजनीतिक दल दिााको 

उद्देश्य, दल दिाासम्बतधी कायातवतध, दल दिााको तनवेदन साथ संलग् न हुनुपने कागजाि, 

तनवेदनमा िुलाउनुपने कुराहरू, दल दिााका शिाहरू, हस्िािरयुक्त तनवेदन पेश गनुापने, 

हस्िािरयुक्त तनवेदनको सम्पुतष्ट (भेररकफकेशन), दल दिाा हुननसक् ने अवस्था, जाौँचबुझ 

र तनणाय, एउटै नामबाट एक भतदा बढी दल दिाा नहुने, तनवााचन प्रयोजनको लातग दिाा 

भएको दल िारेज हुने अवस्था, दल दिाा िारेजको प्रकिया, दिाा िारेज भएको दलको 

नाम, झण्डा र तचतह, राजनीतिक दलको मातयिा आकदका सम्बतधमा यवसवस्था गररएको 

छ । 

१.३ तनवााचन आयोगको गठन र साङ्गठतनक संरचना 

नेपालको अतिररम संतवधान, २०६३ बमोतजम गरठि तनवााचन आयोगमा एकजना प्रमुि 

तनवााचन आयुक्त र अतय चारजनासम्म तनवााचन आयुक्तहरू रहनसक् ने यवसवस्था रहकेो 

छ । तनवााचन आयुक्तहरूको काया तवभाजन र िेिगि तजम्मेवारी अनसुचूी १ मा 

रातिएको छ । आयोगको उद्देश्य र संवैधातनक तजम्मेवारी पूरा गना आयोगले तनवााचनसौँग 

सम्बततधि तवतवध तवियमा नीति तनमााण एवं कायािम कायाातवयनको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन िथा तनदशेन कदने काम गदाछ । आयोगले आर्षथक विा २०७१/७२ मा गरेका 

केही महत्त्वपूणा तनणायहरू अनसुचूी २ मा रातिएको छ । 

आयोगको कायाबोझ, काया प्रकृति र काया तवश् लेिणलाई आधार मानी आयोगको 

साङ्गठतनक संरचना र दरबतदी स्वीकृि भएको छ । तनवााचन आयोगको साङ्गठतनक 

संरचना अनसुचूी ३ मा रातिएको छ । 
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पररच्छेद २ 

जनशतक्त िथा सामग्री यवसवस्थापन 

संवैधातनक यवसवस्था बमोतजम आयोगको तजम्मेवारी अनुरूप तनमााण भएका नीतिहरूको 

कायाातवयन गना सतचवालयको यवसवस्था रहेको छ । सतचवालयमा तनजामिी सेवाको 

राजपिातङ्कि तवतशष्ट श्रेणीको सतचवको नेिृत्वमा आयोगको नीति िथा कायािम 

कायाातवयन हुने यवसवस्था छ । आयोगमा सतचवदतेि श्रेणीतवतहनसम्म गरी जम्मा १४७ 

जनाको स्वीकृि दरबतदी रहेको छ र नेपाल सरकार, गृह मतिालयबाट एक आर्षथक विाका 

लातग स्वीकृि अस्थायी दरबतदीमा सेवा करारमा कायारि २२ जना कमाचारीहरू समेि 

गरी जम्मा १६९ जना कमाचारी रहकेा छन् । तजल्लािफा  मोरङ, काठमाडौं, कास्की, बाौँके 

र कैलाली तजल्लामा राजपिातङ्कि तद्विीय श्रेणीका तजल्ला तनवााचन अतधकारी र बाौँकी 

७० तजल्लामा राजपिातङ्कि ििृीय श्रेणीका तजल्ला तनवााचन अतधकारी कायाालय प्रमुि 

रहनेगरी तजल्ला तनवााचन कायाालयको स्थापना भएको छ र यी कायाालयमा ५६६ जना 

कमाचारी कायारि छन् । यसरी सतचवालय र तजल्लामा समेि गरी जम्मा ७१३ जना 

कमाचारीको दरबतदी रहेको छ । 

आयोगबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृतिका आधारमा आयोगको सतचवालयअतिगाि 

प्रशासन महाशािा, तनवााचन यवसवस्थापन महाशािा, कानुन िथा राजनीतिक 

दलसम्बतध महाशािा र सूचना प्रतवतध यवसवस्थापन महाशािा गरी चारवटा महाशािा 

रहेका छन् । प्रशासन महाशािा अतिगाि प्रशासन शािा, आर्षथक प्रशासन शािा र 

योजना, अनुगमन िथा वैदतेशक सम्बतध शािा, तनवााचन यवसवस्थापन महाशािा अतिगाि 

मिदािा नामावली शािा, तनवााचन सञ् चालन शािा र तनवााचन तशिा िथा सूचना 

केतद्र, कानुन िथा राजनीतिक दलसम्बतध महाशािा अतिगाि कानुन शािा र राजनीिक 

दल सम्बतध शािा र सूचना प्रतवतध यवसवस्थापन महाशािा अतिगाि सूचना प्रणाली 

यवसवस्थापन, सूचना प्रतवतध सञ् चालन र ियायाङ्क िथा सवेिण शािाहरू रहेका छन् भने 

तनवााचन जोतिमसम्बतधी अध्ययन तवश्लेिण कायालाई थप तवतशतष्टकृि गना आयोगमा 

Electoral Risk Management (ERM) Unit को यवसवस्था गररएको छ ।  

आयोग र अतिगािका कायाालयहरूको सङ्गठन संरचनालाई कायाप्रकृति, कायाबोझ 



|16| वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१/०७२ 

आकदसौँग सामञ् जस्यिा कायम गरी आयोगको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी र 

छररिो बनाउने उद्देश्यले सङ्गठन िथा यवसवस्थापन सवेिण (O&M Survey) काया सम्पन्न 

गरी स्वीकृतिको लातग नेपाल सरकार मततिपररिदमा पेश गररएको छ । नयाौँ प्रस्िातवि 

संरचना अनुसार आयोग र अतिगाि गरी ७३३ दरबतदी प्रस्िाव गररएको छ जसमध्ये 

आयोगमा १६४ दरबतदी र अतिगािका कायाालयहरूका लातग ५६९ दरबतदी प्रस्िाव 

गररएको छ । तजल्ला तनवााचन कायाालयहरू मोरङ, काठमाडौं, कास्की, बाौँके र 

कैलालीलाई िेिीय तनवााचन कायाालयको रूपमा सञ् चालन गने गरी प्रस्िाव गरेर िी 

कायाालयहरूमा दरबतदी संरचनामा पतन पुनरावलोकन गररएको छ । त्यसैगरी आयोगमा 

हाल कायम रहेका ४ महाशािामा १ महाशािा (तनवााचन तशिा, िातलम िथा वैदतेशक 

सम्बतध महाशािा) थप गरी ५ वटा कायम गने गरी प्रस्िाव गररएको छ भने शािािफा  

तवयावमान ११ वटा शािा मध्ये ियायाङ्क िथा सवेिण शािालाई भू–सूचना र जोतिम 

तवश्लेिणसमेि समायोजन गरी तनवााचन ियायाङ्क, भू–सूचना िथा जोतिम तवश्लेिण 

शािा नामकरण गररएको र अध्ययन, अनुसतधान िथा वैदतेशक सम्बतध शािा नयाौँ थप 

गरी जम्मा १२ वटा शािा कायम गना प्रस्िाव गररएको छ । 

आयोग र अतिगािका कायाालयहरूसौँग सम्बततधि गुनासो यवसवस्थापनमा Social Media 

को समेि उपयोग गने उद्देश्यले हलेो तजतनका र हलेो तनवााचन आयोग नामक छुटै्ट 

Facebook Account िोली सञ् चालनको यवसवस्था तमलाइएको छ ।  

२.१ मिृक कमाचारीका पररवारलाई बीमा रकम हस्िातिरण 

अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० मा िरटने िममा ज्यान गुमाएका ८ जना 

कमाचारीका पररवारलाई प्रति पररवार रु. १५ लािका दरले बीमा रकम उपलधध 

गराइएको तथयो । अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० का िममा ज्यान गुमाउन े

कमाचारीको तववरण िलको िातलका नं. १ मा दिेाइए बमोतजम रहेको छ ： 

िातलका न.ं १ 

ि .सं.  कदवङ्गि कमाचारीको नाम ठेगाना 

१. हररबल्लभ शाह भगवानपुर ७, तसरहा 

२. कमल चौधरी सिबररया ३, दाङ 

३. कृष्ण बहादरु बकहरी हापुर ९, दाङ 
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ि .सं.  कदवङ्गि कमाचारीको नाम ठेगाना 

४. नगेतद्र बहादरु िड्का गमौडी ६, दलैेि 

५. तवदरु पोखे्रल भद्रपुर नगरपातलका ११, 

झापा 

६. तवनोद कुमार थापा मगर डाौँडािका  ९, मकवानपुर 

७. ज्ञानुमाया सारू जल्पा ७, पाल्पा 

८. बुतद्धसागर शमाा तिभुवनबस्िी १, कञ् चनपुर 

 

२.२ तनवााचनसम्बतधी अतिराातिय कायाशाला स्थतगि 

तनवााचन यवसवस्थापन तनकायहरूको अतिराातिय कायाशाला (EC-UNDP Joint 

Task Force) तमति २०७२ वैशाि २१–२५ काठमाडौंमा आयोजना गने गरी 

सम्पूणा ियारी पूरा भएकोमा संवि् २०७२ वैशाि १२ गिे शतनबार गोरिा 

तजल्लामा केतद्रतवतद ुगरी गएको तवनासकारी भूकम्पका कारण उक्त कायाशाला 

स्थतगि भएको तथयो । 

२.३ प्रकाशन िथा तविरण 

(क) आयोगको तनयतमि प्रकाशन तनवााचन पतिका, तनवााचन बुलेरटन र वार्षिक 

प्रतिवेदनको प्रकाशन िथा तविरणको यवसवस्था तमलाइएको छ । यस अतवधमा 

अधावार्षिक तनवााचन पतिकाको विा ४, अङ्क १,  पूणााङ्क ६,  २०७१ असोज 

अङ्क िथा िैमातसक तनवााचन बलेुरटनको विा ४, अङ्क २,  पूणााङ्क १२,  

२०७१ पुस अङ्क, विा ४, अङ्क ३,  पूणााङ्क १३,  २०७१ चैि अङ्क र विा 

५, अङ्क १,  पूणााङ्क १४,  २०७२ असार अङ्क प्रकातशि भएका छन् । 

त्यसैगरी यस अवतधमा वार्षिक प्रतिवेदन, २०७०/७१ समेि प्रकातशि भएको 

छ ।      

(ि) अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० र उपतनवााचन, २०७१ लाई 

समेटेर ियार भएको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन प्रतिवेदन प्रकाशन िथा 

तविरण गररएको छ । 

(ग) नेपालमा हालसम्म तवतभन्न तमतिमा सम्पन्न भएका तवतभन्न ककतसमका 
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तनवााचनसम्बतधी ियायाङ्क अतभलेिीकरण गरी ियार पाररएको 

जानकारीमूलक पुतस्िका Electoral Statistical Pocket Book को मस्यौदा 

ियारी गरी सम्पादनको िममा रहेको छ ।  

(घ) संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० सम्बतधी ियायाङ्कीय तववरण 

समेरटएको ियायाङ्कीय झलक (Facts and Figures) अङ्ग्रेजी र नेपाली 

भािामा ियार गरी तविरण गररएको छ । 

(ङ) आयोगको दोस्रो पञ् चविषीयय रणनीतिक योजनाको नेपाली र अङ्ग्रेजी भािामा 

छपाइ गरी तनवााचनसौँग सम्बततधि सरोकारवाला, तवकाससाझेदार तनकाय, 

कुटनीतिक तनयोग र नेपाल सरकारका तवतभन्न तनकायहरूमा तविरण गररएको 

छ ।  

(च) हालसम्मको तनवााचनसम्बतधी गतितवतधलाई समेटेर तवश्लेिणात्मकरूपमा 

ियार पाना लातगएको ‘नेपालको तनवााचन इतिहास’ नामक पुस्िक लेिन काया 

प्रारम्भ भएको छ ।  

२.४ सामग्री हस्िातिरण 

आयोगमा रहकेा तवतभन्न १७ थान सवारी साधनहरू तवतभन्न सरकारी एवं सावाजतनक 

संस्थानहरू र प्रेससम्बतधी उपकरणहरू जनक तशिा सामग्री केतद्र तलतमटेडलाई 

हस्िातिरण गररएको तथयो ।  

२.५ तललामी िथा कागजाि धलु्याउन ेकाया 

तजतसी तनरीिण प्रतिवेदनको आधारमा आयोगमा रहकेा पुराना फर्षनचर िथा अतय 

मेतशनरी उपकरणहरू (फोटोकपी मेतशन, तप्रतटर, युतपएस आकद) प्रचतलि कानुनअनुरूप 

तललाम तबिी गररएको तथयो । 

अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० मा प्रयोग भएका मिपि सतहिका 

तनवााचनसम्बतधी कागजािहरू धुल्याउन र तजल्ला तनवााचन कायाालयमा रहकेा २०७० 

भाद्र मसातिसम्मका मिदािा दिाा सम्बतधी फारम सतहिका कागजाि, मिदािा 

नामावली (अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन  िथा उपतनवााचनमा प्रयोग गररएको 

मिदािा नामावली बाहेक), आयोगले फोटोसतहिको मिदािा नामावली लागू गनुा पूवाका 

मिदािा पररचयपिहरू, परीिणको रूपमा सङ्कलन गररएको पाररवाररक लगिपि र 

अतय (आर्षथक प्रशासन सम्बतधी कागजािहरू बाहके) कागजािहरू धुल्याउन तजल्ला 

तनवााचन कायाालयहरूलाई पररपि गरी सो अनुसार सबै तजल्ला तनवााचन कायाालयबाट 

उक्त कागजािहरू धुल्याउने काया भएको तथयो । 
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२.६ सामग्री प्रातप्त 

तनवााचन आयोगमा सञ् चालनमा रहकेो डाटा सेतटरका लातग यस विामा दहेाय 

बमोतजमका उपकरणहरू प्राप्त गररएको छ ： 

१. Dell R815 Server १ थान 

२. Dell MD 3620f Storage २ थान 

२.७ भकूम्प र त्यसको असर 

२०७२ साल बैशाि १२ गिे शतनबार गएको तवनाशकारी भूकम्प र त्यसपतछका 

पराकम्पबाट आयोग र अतिगािका कायाालयमा कायारि कमाचारीको मानवीय िति नभए 

पतन भौतिक संरचना िथा साधनस्रोिसमेिमा गम्भीर िति पुगेको तथयो । आयोगको 

केतद्रीय कायाालय बहादरु भवनको मुख्य भवनको छि, पिााल र जगमासमेि िति पुगी 

चर्दकन गएको छ । तपलर तसस्टम तबनाको सो भवनको भौतिक अवस्थाको तनरीिण गना 

आएको प्रातवतधक टोलीले भवनका केही कोठाहरू जोतिमपूणा रहेको भनी औ ौँल्याएको  

छ । 

भूकम्पपिाि् केही समयसम्म आयोगका केही शािाहरूको काम कारबाही पुरानो 

भवनबाट हटाई तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र र गोदाम घरबाट सञ् चालन गररएको 

तथयो भने सूचना प्रतवतध महाशािा हालसम्म पतन तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रबाट 

सञ् चालन भइरहेको छ । आयोग र अतिगािका कायाालयमा भूकम्पबाट पुगेको ितिको 

तववरण देहायको िातलका नं. २ मा दिेाइएको छ： 

िातलका न.ं २ 

ि.स.ं 
केतद्र／तजल्ला 

तनवााचन कायाालय 
िति तववरण 

१. केतद्रीय कायाालय 

मुख्य भवनको छि, पिााल र जगमा िति पुगी पाौँच 

कोठामा प्रातवतधकबाट पहेौँलो तस्टकर टाौँस गररएको । 

तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रको भवनका तभत्ता 

सामातय चकेको । 

२. कास्की गाडीमा िति पुगेको । 

३. तसतधुपाल्चोक 
तजल्ला प्रशासन कायाालय, तसतधुपाल्चोकको पुरानो 

घर भत्कौँ दा गाडी पूणारूपमा िति भएको । 

४. सङ्िुवासभा सोलार इतभटार तबगे्रको । 
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ि.स.ं 
केतद्र／तजल्ला 

तनवााचन कायाालय 
िति तववरण 

५. सोलुिुम्वु 
ल्यापटप रािेको दराज ढल्दा ३ वटा ल्यापटप 

ितिग्रस्ि भएको । 

६. दोलिा 
कायाालय सामग्रीसतहि कायाालय भवन ितिग्रस्ि 

भएको िथा गाडी च्पातपई ितिग्रस्ि भएको । 

७. गोरिा 
कायाालय नतजकको घर भत्की गाडी च्यातपएर िति 

पुगेको । 

८. मनाङ कायाालय भवन चकेको । 

९. मुस्िाङ कायाालय भवन चकेको ।  

१०. काठमाडौं कायाालय भवन तचरातचरा परी ितिग्रस्ि भएको । 

११. लतलिपुर 
कायाालयसौँगैको टावर ढल्दा कायाालय भवनको 

मातथल्लो िल्ला ितिग्रस्ि भएको । 

१२. भक्तपुर 
कायाालय सामग्रीमा सामातय िति, कम्पाउण्ड पिााल 

भत्केको । 

१३.  बागलुङ कायाालय भवनको मातथल्लो िल्ला ितिग्रस्ि भएको । 

१४.  सल्यान कायाालय भवन चकेको । 

उद्घार िथा राहि 

भूकम्पबाट पीतडिहरूको ित्काल राहिको लातग आयोगका प्रमुि तनवााचन आयुक्त र 

आयुक्तहरूबाट एक/एक मतहनाको, सतचवबाट १५ कदनको, सहसतचव र उपसतचबबाट 

१० कदनको िथा शािा अतधकृि र सोभतदा िलका कमाचारीहरूबाट ५ कदनको 

पाररश्रतमक कट्टी गरी एकमुष्ट रु. ७ लाि ७५ हजार ७ प्रधानमतिी दवैी प्रकोप उद्धार 

कोिमा उपलधध गराइएको तथयो ।  भूकम्पबाट भएको ितिको तववरण सङ्कलन, राहि 

तविरण, पुनवाास एवं पुनस्थापना लगायि तवपद्पश् चािको आवश्यकिा मूल्याङ्कन 

(Post Disaster Need Assessment) कायामा आयोगका १९ जना कमाचारीहरू 

लतलिपुर तजल्लाका तवतभन्न गा.तव.स. िथा नगरपातलकामा िरटई तजम्मेवारी तनवााह 

गरेका तथए । त्यसैगरी हररतसकद्द, बुङमतिलगायि भूकम्पबाट प्रभातवि उपत्यकाका 

तवतभन्न स्थानमा पुगी आयोगका कमाचारीहरूबाट भग् नावशेि हटाउनेलगायिका 

सरसफाइका कायाहरू भएका तथए । 

त्यसैगरी आयोगद्वारा भूकम्पबाट प्रभातवि सवासाधारणलाई कररब ४ मतहनासम्म आयोग 

पररसरमा रहेको िुला स्थानमा अस्थायी बसोबास, िानेपानी, तवजुली र शौचालयको 
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प्रवतध तमलाइएको तथयो ।     

सामग्रीको सरंिण 

भूकम्पबाट िति भएका तवतभन्न तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको भवनमा िति पुगी पुनः 

भूकम्पबाट िति पुग् नसक् ने सम्भावनालाई तवचार गरी तसतधुपाल्चोक र दोलिा 

तजल्लाका तजल्ला तनवााचन कायाालयका महत्वपूणा डाटा सोही स्थानमा  रािी रहौँदा कुनै 

पतन बेला पूणा िति हुनसक् ने भएकोले िी तजल्लाका डाटा आयोगको सतचवालयमा ल्याई 

सुरतििरूपमा रातिएको छ । 

भूकम्प र पराकम्पहरूबाट ितिग्रस्ि भएका तजल्ला तनवााचन कायाालयहरू दोलिा, 

तसतधुपाल्चोक र गोरिाका सवारीसाधनहरू गम्भीर िति भएको र उक्त सवारी 

साधनहरू आयोगमा ल्याई सो मध्ये दोलिाको सवारी साधन ित्काल ममाि गरी तजल्ला 

पठाइएको छ भने तसतधुपाल्चोकलाई आयोगमा रहकेो पुरानो तसङ्गल तपकअप सवारी 

साधन पठाइएको छ । त्यसैगरी तजल्ला तनवााचन कायाालयहरू दोलिा, तसतधुपाल्चोक, 

धाकदङ र काठमाडौंमा रहकेा ल्यापटप, मिपेरटकासतहिका सामग्रीहरू आयोगमा ल्याई 

सुरतिि भण्डारणको यवसवस्था तमलाइएको छ ।  
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पररच्छेद ३ 

योजना, अनगुमन, अनसुतधान िथा वदैतेशक सम्बतध 

योजना, अनुगमन, अनुसतधान िथा वैदतेशक सम्बतधका िेिमा प्रतिवेदन विामा भएका 

मुख्य कायाहरू दहेाय अनुसार रहकेा छन् ： 

३.१ वार्षिक समीिा िथा दोस्रो रणनीतिक योजना िजुामा गोष्ठी 

तनवााचन आयोग र अतिगािका तजल्ला तनवााचन कायाालयबाट गि आ.व. मा भए गरेका 

कायाहरूको समीिा गना िथा आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजना िजुामाका लातग तमति 

२०७१ साउन ९ गिेदतेि १३ गिेसम्म काठमाडौंमा केतद्रीय वार्षिक समीिा िथा दोस्रो 

रणनीतिक योजना िजुामा सम्बतधी ५ कदने कायाशाला गोष्ठीको आयोजना गररएको तथयो 

। गोष्ठीमा आयोगका पदातधकारीहरू, अतधकृि स्िरका सब ैकमाचारी िथा ७५ तजल्लाका 

तजल्ला तनवााचन अतधकारीहरूको सहभातगिा रहेको तथयो ।  

वार्षिक समीिा गोष्ठीको समापन समारोहमा  तनम् न बमोतजमको पाौँचबुौँदे घोिणापि 

जारी गररएको तथयो ： 

(१) दोस्रो रणनीतिक योजनाको लातग ियार पाररएको प्रारतम्भक िाकामा 

अतभयवसक्त तविय, भावना र ममालाई आत्मसाि ् गदै तनवााचन आयोगको 

रणनीतिक योजना (२०७१-२०७५) यही २०७१ मतङ्सर मतहनातभि स्वीकृि 

गरी लाग ूगररनेछ, 

(२) आयोगलाई स्विति एव ंस्वायत्त तनवााचन यवसवस्थापन तनकायको रूपमा नयाौँ 

संतवधानमा स्थातपि गना आवश्यक पने आयोगको सङ्गठन संरचना, काया 

तजम्मेवारी र अतधकार सम्बतधमा आयोगले संतवधानसभालाई आवश्यक 

योगदान पुर् याउनेछ । यसै तसलतसलामा रातिय आवतधक तनवााचनको तमतिको 

हकमा संतवधानम ै स्पष्ट ककटान गना र अतय तनवााचनको हकमा तनवााचन 

आयोगले तमति िोक् ने यवसवस्था हुन तवशेि जोड कदइनेछ, 

(३) वार्षिक समीिाको िममा आर्षथक विा २०७०/०७१ मा सम्पादन भएका 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, उपतनवााचन, वार्षिक नीति एवम ्

कायािमहरूको कायाातवयन र िचासम्बतधी प्रतिवेदनहरूको तवश्लेिणबाट 

दतेिएका उपलतधध िथा कमजोरीहरूबाट पृष्ठपोिण प्राप्त गदै चालु विामा 

कायािमलाई प्रभावकारी रूपमा कायाातवयन गररनेछ, 
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(४) नेपाल सरकारबाट आर्षथक विा २०७१/०७२ को वार्षिक नीति िथा कायािम 

एवम् बजेटमा अतभयवसक्त भए बमोतजम सम्बद्ध सब ैपिसौँग समतवय गरी यस 

आर्षथक विातभि यथाशक्य तछटो स्थानीय तनकायको तनवााचन सञ् चालनको 

लातग तमति घोिणा हुनेमा तवश्वस्ि हुौँदै उक्त तनवााचन स्वच्छ, स्विति, तनष्पि 

एवम् तवश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गना आयोग सदवै ियार रहनेछ, 

(५) आयोगलाई उपलधध हुने सब ै प्रकारको स्रोि साधनलाई उत्कृष्ट तनवााचन 

सञ् चालन गनेगरी अतधकिम दििाका साथ साथाक रूपमा प्रयोग गररनेछ । 

आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजना िजुामा प्रकियालाई यवसापक र सहभातगिामूलक 

बनाउन वार्षिक समीिा गोष्ठीको अवसर पारेर दोस्रो रणनीतिक योजना िजुामा गोष्ठी 

आयोजना गररएको तथयो । उक्त गोष्ठीमा  सम्पूणा सहभागीहरूबीच दोस्रो रणनीतिक 

योजना सम्बतधमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गररएको तथयो । यसैगरी आयोगका 

रा.प.अन.ं प्रथम श्रेणीदतेि श्रेणीतवहीन कमाचारीहरू समेिको सहभातगिामा तमति 

२०७१/५/२९ गिे दोस्रो रणनीतिक योजना िजुामा सम्बतधी कायाशाला गोष्ठी सम्पन्न 

भएको तथयो । उक्त गोष्ठीका सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेि दोस्रो रणनीतिक 

योजना िजुामा गदाा समावेश गररएको तथयो । 

त्यसै गरी रणनीतिक योजना िजुामा तवियमा तवतभन्न तमतिमा राजनीतिक दल, नागररक 

समाज, दािृ तनकायका प्रतितनतध िथा तवतभन्न मतिालयका प्रतितनतधहरूबीच 

अतिरकिया कायािम सञ् चालन गरी सुझावहरू सङ्कलन गररएको तथयो । आयोगको 

तमति २०७१/९/१६ को तनणायानुसार दोस्रो रणनीतिक योजना (२०७१-२०७५) को 

अङ्ग्रेजी भािामा र तमति २०७२/३/१७ को तनणायानुसार नेपाली भािामा  स्वीकृि भई 

लागू भएको छ । 

३.२ दोस्रो पञ् चविषीयय रणनीतिक योजना 

आयोगले तनर्ददष्ट लक्ष्य र कियाकलापसतहि थालनी गरेको आयोगको पतहलो पञ् चविषीयय 

रणनीतिक योजना तव.सं. २०६५–२०७० (सन् २००९–२०१३) को कायाातवयनको 

फलस्वरुप  आयोगलाई स्विति, तनष्पि र तवश्वसनीयरूपमा तनवााचन सञ् चालन गनाको 

लातग संस्थागि रूपमा सबल बनाउने कदशामा महत्वपूणा उपलतधधहरू हातसल भएका 

छन् । पतहलो योजनामा तनर्ददष्ट गररएका ५१ कियाकलापहरूमध्ये २१ वटाको 

कायाातवयन उत्कृष्ट, १९ वटाको कायाातवयन उत्तम, ४ वटाको कायाातवयन अपूणा रह्यो 

भने ७ वटा कियाकलापहरू कायाातवयनमा आउन सकेनन् । तवशेि गरी जैतवक 
तववरणयुक्त (बायोमेरिक) फोटोसतहिको मिदािा नामावली िथा सोको आधारमा 
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मिदािा पररचयपि ियार गरी लागू गने काया पतहलो रणनीतिक योजनाको मुख्य 

उपलतधधको रूपमा रहकेो छ । फलस्वरुप २०७० सालमा अको संतवधानसभाको तनवााचन 

सफलिापूवाक सम्पन्न भयो । सो योजनाका अतय उल्लेिनीय उपलतधधहरूमा िेिीय र 

तजल्ला िहसम्म आयोगको सङ्गठनात्मक संरचनाको तवस्िार, दि िथा िालीम प्राप्त 

जनशतक्तको तवकास, तवतभन्न भािामा मिदािा तशिा कदनुका साथै आयोगमा तनवााचन 

तशिा िथा सूचना केतद्र (Electoral Education and Information Centre) को स्थापना 

र  तनवााचन सञ् चालनमा सुधार रहकेा छन् ।  

पतहलो रणनीतिक योजना सफलिापूवाक कायाातवयन भइसकेपतछ आयोगले दोस्रो 

रणनीतिक योजना २०७१/०७२ – २०७५/०७६ िजुामा गरेको छ । यो रणनीतिक 

योजना आयोगले यवसापक रूपमा आयोग र अतिगाि कायाालयका पदातधकारी िथा 

कमाचारीहरूको सहभातगिामा छलफल गनुाका साथै तनवााचनसम्बद्ध अतय 

सरोकारवालासौँग समेि अतिर्दिया गरी प्राप्त सुझावहरूको आधारमा ियार गरेको हो । 

यसमा दईु विषीयय कायायोजना २०७१/०७२–२०७२/०७३ (सन् २०१५–२०१६) को 

ढाौँचा एवं कायाातवयनको समयमा प्रयोग हुने अनुगमन र मूल्याङ्कनको काया ढाौँचा समेि 

ियार गरी पाौँच विाको लातग तवशेि कियाकलापहरूको पतहचान एवं कायाातवयनको 

प्रभावकारी प्रबतध तमलाइएको छ ।  

रणनीतिक योजनाका आधारमा आयोगले तनवााचन प्रकिया, प्रणाली िथा मिदािा 

नामावलीमा सुधार गद ै आइरहेको छ । आयोगले तनधाारण गरेका दहेाय बमोतजमका 

दरूदतृष्ट (Vision), अतभयान (Mission), मागादशाक तसद्धातिहरू (Guiding Principles) र 

लक्ष्य एवं उद्देश्य (Objective and Goal) ले आयोगका कियाकलापहरूलाई मागादशान 

प्रदान गरररहकेा छन् ।  

दरूदतृष्ट (Vision) उत्कृष्ट तनवााचन यवसवस्थापनका लातग आयोगलाई सिम तनकायको 

रूपमा संस्थागि गने ।  

अतभयान (Mission) संतवधान तनर्ददष्ट तनवााचनलाई यवसावसातयक, कुशल, पारदशषीय र 

तवश्वसनीय ढङ्गबाट सञ् चालन गने ।  

मागादशाक तसद्धातिहरू (Guiding Principles) 

तनवााचनका मागादशाक तसद्घातिहरूको रूपमा स्वायत्तिा, तनष्पििा, समावेतशिा, 

पारदर्षशिा, सेवा उतमुििा, यवसावसातयक दििा, तजम्मेवारी र जवाफदतेहिा, 

सहभातगिामूलक पद्धति, तवश्वसनीयिा, लागि प्रभावकाररिा, पूवा कियाशीलिा र 

नवप्रविानलाई अवलम्बन गररएको छ । 

रणनीतिक लक्ष्यहरू 

दोस्रो पञ् चविषीयय रणनीतिक योजनामा पाौँच वटा रणनीतिक स्िम्भ (Strategic pillar) 

तभि रहरे १७ वटा रणनीतिक लक्ष्यहरू र िी रणनीतिक लक्ष्यका आधारमा ९१ वटा 
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कियाकलापहरू िय गरी कायाातवयनमा  रहेका छन् । रणनीतिक लक्ष्यहरूले योजना 

अतिगािका कियाकलापहरू कायाातवयन भइसकेपतछ आयोगले प्राप्त गना चाहकेो 

अवस्थालाई प्राप्त गना सिम हुनेछ । रणनीतिक स्िम्भ र लक्ष्यहरू देहायबमोतजम रहकेा 

छन् ।  

स्िम्भ १  ससं्थागि तवकास 

लक्ष्य १   आयोगको संस्थागि िमिा सुदढृ गने, 

लक्ष्य २   योजना प्रकियालाई सुदढृ िुल्याउने, 

लक्ष्य ३   नयाौँ संतवधानसौँग अनुकूल हुने गरी तनवााचनसम्बतधी कानुनमा 

सुधार गने । 

स्िम्भ २  सङ्गठन र िमिा तवकास 

लक्ष्य  ४   तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको भौतिक पूवााधार सुधार गने, 

लक्ष्य  ५   आयोगको मानव संसाधनको िमिा अतभवृतद्ध गने, 

लक्ष्य  ६   सञ् चार माध्यमसौँगको संलग् निा सुदढृ िुल्याउने । 

स्िम्भ ३   दिाा र तनवााचन प्रतवतध 

लक्ष्य  ७   योग्य मिदािाहरूको दिाा सुतनतिि गने, 

लक्ष्य  ८  राजनीतिक दलको दिाालाई कुशलिापूवाक तनयमन र यवसवतस्थि गने,  

लक्ष्य  ९  सूचना प्रतवतधको प्रयोग गरी तनवााचन यवसवस्थापनमा सुधार गने । 

स्िम्भ ४  तनवााचन तशिा र सङ्गठनात्मक पहुौँच 

लक्ष्य  १०  मिदािा तशिा सुधार गने, 

लक्ष्य  ११  तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रको स्िरोन्नति गने, 

लक्ष्य  १२  तनवााचनसम्बतधी अनुसतधान गने संस्था स्थापना गने, 

लक्ष्य  १३  सबै िहको तनवााचन यवसवस्थापनमा लैतङ्गक एवं समावेतशिा 

(Gender  and Inclusion) सुतनतिि गने, 

लक्ष्य  १४ तनवााचनसौँग सम्बततधि सरोकारवालाहरूसौँगको समतवय र 

साझेदारी सुदढृ गने ।   

स्िम्भ  ५  सामग्री यवसवस्थापन र तनवााचन सञ् चालन 

लक्ष्य  १५  मिदािा र तनवााचन अतधकारीमैिी तनवााचन सञ् चालन गने, 

लक्ष्य  १६  सामग्री यवसवस्थापन कुशलिापूवाक गने, 

लक्ष्य  १७  तनवााचन जोतिम यवसवस्थापन प्रणाली कायाातवयन गने । 
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३.३ केतद्रीय अनगुमन 

आयोगका आफ्ना तनर्ददष्ट नीति, कायािम र कायायोजना िोककएको समय र गुणस्िरमा 

सम्पादन भएका छन् छैनन् िथा काया सम्पादन गदाा आइपरेका समस्या, चुनौति के कस्िा 

रहेका छन् भन्ने तवियमा आयोगको तजल्लातस्थि तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको 

अनुगमन गररएको तथयो । 

केतद्रबाट अनुगमन गने िममा आयोगबाट यसअतघ अनुगमन नभएका तजल्ला तनवााचन 

कायाालयहरूको स्थलगि अनुगमन गने कायालाई प्राथतमकिामा रातिएको तथयो । यस 

प्रयोजनको लातग सुशासन (यवसवस्थापन िथा सञ् चालन) तनयमावली, २०६५ को तनयम 

४० को उपतनयम ३ र तनयम ४१ को उपतनयम १ द्वारा तनधााररि तनरीिण िथा अनुगमन 

फारमका साथसाथै आयोगको अनुगमन फारमसमेि एकीकृि गरी अनुगमन गने यवसवस्था 

तमलाइएको तथयो । आयोगका अतधकृिस्िरका कमाचारीहरूको नेिृत्वमा ३१ वटा 

तजल्लाहरूमा अनुगमन गररएको तथयो ।  

३.४  शाततिकोि सतचवालयसौँगको सहायिामा सञ् चातलि 

पररयोजना सम्पन्न 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० िथा उपतनवााचन, २०७१ का लातग शाततिकोि 

सतचवालयबाट स्वीकृि Next Constituent Assembly Election (NCAE) 2013, 

Operating Next Constituent Assembly Election (ONCAE) 2013, NCAE By-

Election 2071 को पररयोजना सम्पन्न भएकोले सोको प्रतिवेदन शाततिकोि 

सतचवालयमा बुझाइएको छ । Support to Election Project: II (STEP) को पररयोजना 

सम्पन्न प्रतिवेदनसमेि तमति २०७१/६/३० मा शाततिकोि सतचवालयमा बुझाइएको छ 

।  

३.५  दतिण एतशयाली तनवााचन यवसवस्थापन तनकायहरू 

(FEMBoSA) को पाौँचौ ौँ बैठक 

दतिण एतशयाली दशेहरू अफगातनस्िान, बङ्गलादशे, भुटान, भारि, मातल्दभ्स, नेपाल, 

पाककस्िान र श्रीलङ्काका तनवााचन यवसवस्थापन गने तनकायहरूको पाौँचौ ौँ बैठक २९-३० 

नोभेम्बर, २०१४ िदनुसार २०७१ मतङ्सर १३-१४ गिे काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको 

छ । सवाप्रथम यस मञ् चको बैठक साका  रािका तनवााचन यवसवस्थापन तनकायका 

प्रमुिहरूको उपतस्थतिमा सन् २०१० मा बङ्गलादशेको ढाकामा सम्पन्न भएको तथयो । 

यसैगरी मञ् चको दोस्रो िथा िेस्रो बैठक िमशः सन् २०११ र सन् २०१२ मा पाककस्िान 
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िथा भारिमा सम्पन्न भएको तथयो । मञ् चको िेस्रो बैठकमा यसको नाम Forum of 

Election Management Bodies of South Asia रातियो र तवधानको अनुमोदनसमेि 

गररयो । मञ् चको चौथो बैठक भुटानको तथम्पुमा सम्पन्न भएको तथयो ।   नेपालमा 

आयोतजि मञ् चको बैठकमा नेपाल बाहकेका सदस्य रािका तनवााचन यवसवस्थापन गने 

तनकायहरूबाट प्रमुि तनवााचन आयुक्त र अतय प्रतितनतधहरू गरी जम्मा १६ जनाको 

सहभातगिा रहेको तथयो । सो बैठकको उद् घाटन सम्माननीय उपरािपति परमानतद झाले 

गनुाभएको तथयो भने उक्त बैठकले १० बुौँद ेकाठमाण्डौ घोिणापिसमेि पाररि गरेको 

तथयो । 

उक्त पाौँचौ ौँ बैठकमा छलफलको मुख्य तविय राजनीतिक दल िथा उम्मेदवारले 

तनवााचनमा गने िचा (Campaign Finance) रहकेो तथयो भने बैठकमा अतय तवियहरू 

तनवााचन र सञ् चार माध्यम, तनवााचन र लैतङ्गक सवाल, तनवााचन यवसवस्थापनमा 

प्रतवतधको प्रयोग, तनवााचन यवसवस्थापन तनकायहरूमा सेवा सतुवधाको अवस्थामा समिे 

छलफल भएको तथयो । बैठकले Free and Fair Election: Pride of Nation लाई मञ् चको 

नाराको रूपमा स्वीकृि गरेको तथयो भने मञ् चको अध्यििासमेि नेपाललाई हस्िातिरण 

गद ै आगामी छैठौ ौँ बैठक श्रीलङ्कामा गने तनणाय गरेको  

तथयो । बैठकमा नेपालबाहके अतय दशेबाट सहभागी भएका आयुक्त िथा प्रतितनतधहरूको 

नामावली अनसुूची ४ िथा १० बुौँदे काठमाण्डौ घोिणापि अनसुचूी ५ मा संलग् न 

गररएको छ ।  

उक्त बैठकको तनणाय बमोतजम दतिण एतशयाली िेिमा लोकिति र तनवााचनसम्बतधी 

अध्ययनको लातग South Asian Institute for Democracy and Electoral Studies 

(SAIDES) काठमाडौंमा स्थापना गने तनणाय बमोतजम उक्त केतद्र स्थापना गना आवश्यक 

गृहकाया अगातड बढाइएको छ ।   

३.६ जग्गा प्रातप्त र भवन तनमााण 

आयोगको संस्थागि सुदढृीकरण अतिगाि सब ै तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको लातग 

जग्गा प्रातप्त िथा भवन तनमााणको काया िमशः भइरहकेो छ । हालसम्म ७ वटा तजल्ला 

तनवााचन कायाालयहरूको आफ्नै भवन रहेको, ४ वटा तजल्लामा भवन तनमााणको काया 

भइरहकेो, १२ वटा तजल्लाको लातग जग्गा प्रातप्त भएको िथा ३ वटा तजल्लामा जग्गा 

प्रातप्तको प्रकिया चतलरहेको अवस्था रहकेो छ । तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको जग्गा 

प्रातप्त िथा भवन तनमााणको तववरण दहेायको िातलका नं. ३ अनुसार रहेको छ ： 
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िातलका न.ं ३ 

ि. स.ं तववरण तजल्लाहरू 

१. 
भवन तनमााण भइसकेका 

तजल्ला तनवााचन कायाालयहरू 

झापा, मोरङ, कास्की, तचिवन, 

पाल्पा, अछाम र कैलाली  

२. 
भवन तनमााण भइरहकेा 

तजल्ला तनवााचन कायाालयहरू 

ओिलढुङ्गा, मकवानपुर, दलेैि र 

सुिेि 

३. जग्गा प्राप्त भएका तजल्लाहरू 

िाप्लेजुङ, उदयपुर, सलााही, धाकदङ, 

रसुवा, रामेछाप, सोलुिुम्बु, िनहुौँ, 

म्याग्दी, पवाि, प्युठान, बर्ददया  

जग्गा प्राप्त भएका तजल्लाहरूको लातग िमशः बजेटको यवसवस्था गदै तनमााण काया अतघ 

बढाउने नीति आयोगको रहकेो छ । आगामी आर्षथक विासम्ममा नयाौँ ८ वटा तजल्ला 

तनवााचन कायाालयहरूको भवन तनमााण काया शुरू गने योजना रहकेो छ । यसैगरी तवतभन्न 

तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको लातग जग्गा प्रातप्तको काया पतन जारी रहेको छ । 

प्रतिवेदन विा ०७१/७२ मा भवन तनमााणिफा  रू. ४ करोड ८३ लाि र कम्पाउण्ड 

वालिफा  रू. ५० लाि ६० हजार बजेट स्वीकृि भई सो अनुसार बाौँडफाौँट भएको तथयो ।  

३.७ लतैङ्गकिा िथा समावशेीकरण 

आयोगले तनवााचन प्रकियालाई लैतङ्गक िथा समावेशीमैिी बनाउन २०७० साउनमा 

लैतङ्गक िथा समावेशीकरण नीति, २०७० स्वीकृि गरी लागू गररसकेको छ । नीति 

कायाातवयनका लातग माननीय तनवााचन आयुक्त श्री इला शमााको संयोजकत्वमा लैतङ्गक 

िथा समावेशी समतवय सतमतिको गठन भई कायाातवयनमा रहेको छ भने तनवााचन 

यवसवस्थापन महाशािा प्रमुि (लैतङ्गक सम्पका  तवतद)ु को संयोजकत्वमा लैतङ्गक िथा 

समावेशी इकाइ गठन भई कियाशील रहेको छ । नीतिको तनयतमि िथा प्रभावकारी 

कायाातवयन गना पाौँच विषीयय रणनीति (२०७१/७२-२०७५/७६) र १ विे (२०७१-

२०७२) कायायोजना समेि ियार गररएको छ । तनवााचन आयोगको तमति २०७२।३।२७ 

को तनणायानसुार रणनीति िथा कायायोजना स्वीकृि भएको छ । यसबाट आयोगले 

आगामी कदनमा लैतङ्गक िथा समावेशीिाको िेिमा गने कायाको मापनमा सहज हुनेछ । 

१०५ औं अतिराातिय नारी कदवसको सतदभामा आयोगको लैतङ्गक िथा समावेशी 

इकाइको अग्रसरिामा “तनवााचन र मतहला सहभातगिा” तवियमा नेपालका सबै 

संवैधातनक तनकाय िथा मतिालयहरूका लैतङ्गक सम्पका  तवतद/ुयवसतक्तहरूको 

सहभातगिामा तमति २०७१ फागुन १८ गिे आयोगमा एक अतिरकिया कायािम 

सञ् चालन गररएको तथयो । उक्त कायािममा तनवााचन र मतहला सहभातगिा सम्बतधमा 

िीनवटा कायापि प्रस्िुि गररएको तथयो ।  
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पररच्छेद ४ 

मिदािा नामावली 

लोकितिको मूल आधार भनेकै ‘स्वच्छ, तनष्पि  र तवश्वसनीय  तनवााचन’ भएकोले स्वच्छ 

िथा तनष्पि तनवााचन हुनको लातग मिदािा नामावलीको अहम भूतमका रहकेो हुतछ । 

आयोगको दोश्रो रणनीतिक योजना (२०७१-२०७५) ले तलएको मुख्य रणनीतिमध्य े

फोटोसतहिको मिदािा नामावलीको ियार गरी आगामी तनवााचनमा उक्त नामावली 

प्रयोग गनुा पतन रहेको छ ।  

आयोगको दोश्रो रणनीतिक योजना (२०७१-२०७५) को उद्देश्य बमोतजम मिदािा 

नामावलीमा पूणा रूपमा शुद्धिा कायम गरी सही मिदािाको पतहचानको यवसवस्था गने, 

मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक गने काया स्थानीय स्िरबाट गराउने, फोटो 

सतहिको मिदािा नामावली ियार गना प्रारम्भ गने र मिदािा नामावलीको आवतधक 

काया विाभरी नै िुल्ला गने जस्िा लक्ष्य रहकेा छन् ।  

रणनीतिक योजना िथा मिदािा नामावली सम्बतधी ऐनको आधारमा तवतभत न समयमा 

मिदािा नामावली सम्बतधी तनयमावली ियार गरी कायातवतधगि रूपमा मिदािा 

तववरण सङ्कलन िथा अयावावतधकको काया तजल्ला तनवााचन कायाालय, तजल्ला प्रशासन 

कायाालय र इलाका प्रशासन कायाालयमा विाभरी तनयतमि रूपमा सञ् चालन गँरदै 

आएको छ ।  

४.१ मिदािा नामावलीसम्बतधी कायाहरू 

४.१.१ तनरतिर मिदािा दिाा  

मिदािा नामावली ियारीसम्बतधी काया एक गतिशील काया िथा तनरतिर प्रकिया भएको 

हुौँदा आयोगले फोटोसतहिको मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गन े कायालाई तनरतिर 

रूपमा सञ् चालन गद ै आइरहेको छ । यसिममा दशेभरका ७५ वटै तजल्ला तनवााचन 

कायाालय, तजल्ला प्रशासन कायाालय र २६ वटा इलाका प्रशासन कायाालयमा तनयतमि 

रूपमा मिदािा दिाा काया सञ् चालन भएको िथा तवतभन्न मेला स्टलहरूबाट समेि समय 

समयमा नामावली दिाा गररएको तथयो, जसको तवस्िृि तववरण िलको िातलका नं. ४ 

मा प्रस्िुि गररएको छ ।  
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िातलका न.ं ४ 

ि.

स.ं 
दिाा स्थान मतहला परुुि 

िसे्रो 

तलङ्गी 
जम्मा 

१. तजल्ला तनवााचन 

कायाालय 
७,८४७ १३,३६२ ० २१,२०९ 

२. तजल्ला प्रशासन 

कायाालय 
१,०६,१०१ १,५२,८१४ ० २,५८,९१५ 

३. इलाका प्रशासन 

कायाालय 
३०,२४९ ३८,११७ ० ६८,३६६ 

जम्मा १,४४,१९७ २,०४,२९३ ० ३,४८,४९० 

मातथको िातलकालाई दहेाय अनुसारको वृत्त तचिमा प्रस्िुि गररएको छ ： 

तचि न.ं१ 

 

४.१.२ मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक 

आयोगले प्रत्येक विा मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम गद ैआएको 

छ । २०७१ माघ १५ गिेदतेि चैि मसातिसम्म चरणबद्ध रूपमा हुने गरी मिदािा 

नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम, २०७१ सञ् चालन गने आयोगको तनणाय 

बमोतजम दशेभरका सम्पूणा गा.तव.स. िथा नगरपातलकाका वडाहरू समेटी कुल ५४०५ 

स्थानमा अयावावतधक कायािम सञ् चालन गररएको तथयो । नयाौँ नाम दिाा गने िथा नाम 

समावेश भएका मिदािाको नाम ठेगाना आकद तववरणमा रहकेा िुटी र अस्पष्टिा सच्याई 

6%

74%

20%

तनरतिर दिाा कायािमबाट भएको मिदािा दिाा 

तववरण

तजल्ला तनवााचन

कायाालय

तजल्ला प्रशासन 

कायाालय

इलाका प्रशासन 

कायाालय
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नामावली अयावावतधक गने उद्देश्यले सञ्चातलि सो कायािममा कुल ४,०१,४६५ जनाले 

मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गराएका तथए । उक्त कायािममा भएको तजल्लागि 

नामावली दिााको तववरण अनसुचूी ६ मा उल्लेि गररएको छ ।   

४.१.३ एकीकृि घमु्िी तशतवरमा मिदािा नामावली दिाा  

तजल्ला प्रशासन कायाालयले तजल्लाका तवतभन्न स्थानमा तनयतमि रूपमा सञ् चालन गने 

एकीकृि घुतम्िसेवामा तजल्ला तनवााचन कायाालयलाईसमेि सहभागी गराई मिदािा 

नामावली दिााको काया गररएको तथयो । २०७१ साल श्रावणदतेि २०७२ साल असार 

मसातिसम्म तवतभन्न ३४ तजल्लाका ७० स्थानमा त्यस्िो कायािम सञ् चालन गररएको 

तथयो । उक्त कायािमबाट कुल ११,८७० जनाले मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गराएका 

तथए । जसको तवस्िृि तववरण अनसुचूी ७ मा प्रस्िुि गररएको छ । 

४.१.४ तनदतेशका/मापदण्ड पररमाजान 

मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम, २०७१ कायाातवयनको लातग 

मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम तनदतेशका, २०६८ मा दफा १४ 

क र १४ ि थप गरी तनदतेशकामा पररमाजान गररएको तथयो, जसमा मिदािा नामावली 

अयावावतधक गने प्रयोजनका लातग गा.तव.स/न.पा. का वडा सतचव संयोजक रहने ३ 

सदस्यीय स्थानीय समतवय सतमतिको गठन र सतमतिको काम, किायवस र अतधकारको 

बारेमा उल्लेि गररएको छ । 

४.१.५ मिदािा नामावली / पररचय-पिको छपाइ  

मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम, २०७१ सञ् चालन गने िममा 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० को िममा प्रयोग गररएको मिदािा नामावली 

पुनः छपाइ गरी सबै गा.तव.स/न.पा. वडा सतचव र तनवााचन तशिा कायाकिाालाई उपलधध 

गराइएको तथयो ।  

४.२  तवदशेमा रहकेा नेपालीहरूको मिदािा नामावलीमा नाम 

दिाा गन ेसम्बतधमा अध्ययन 

तवदशेमा रहेका नेपालीहरूको मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गने सम्बतधमा आयोगको 

तनणायानसुार प्रतिवेदन विामा तवतभन्न मुलुकहरूको स्थलगि अध्ययन भ्रमण सम्पन्न 

भएको छ । तनवााचन आयुक्त श्री दोलिबहादरु गुरूङको नेिृत्वमा अमेररका, तनवााचन 

आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको नेिृत्वमा अितेलया, तनवााचन आयुक्त डा. रामभक्त 
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पी.बी. ठाकुरको नेिृत्वमा अरब िेिका पाौँचवटा दशेहरू संयुक्त अरब इतमरेट्स, बहराइन, 

कुवेि, साउदी अरेतबया र किार िथा तनवााचन आयुक्त श्री इला शमााबाट बेतल्जयम र 

बेलायिमा स्थलगि अध्ययन सम्पन्न भएको छ । यस विा स्थलगि अध्ययन गरी ियार 

पाररएका यी प्रतिवेदनका सम्बतधमा नेपालतस्थि सम्बततधि कुटनीतिक तनयोगका 

प्रतितनतधहरूसौँगसमेि छलफल गररएको छ । 
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पररच्छेद ५ 

तनवााचन तशिा िथा सचूना 

 

तनवााचन आयोगले प्रभावकारी तनवााचन यवसवस्थापनका लातग आयोग र अतिगाि कायारि 

कमाचारीको िमिा तवकास गना िथा तनवााचनमा प्रत्यि सरोकार राख्ने मिदािा, 

राजनीतिक दल, सञ् चारकमषीय आकदका लातग तवतभन्न प्रकारले तनवााचन तशिा प्रदान गन े

गरेको छ ।  

आयोग र अतिगािका कायाालयहरूमा कायारि तवतभन्न िहका कमाचारीहरूलाई िमिा 

तवकाससम्बतधी तवतभन्न िातलम िथा स्वदशेी एवं वैदतेशक अध्ययन, अवलोकन भ्रमणको 

अवसर उपलधध गराइौँदै आएको छ । वैदतेशक अध्ययन, अवलोकन भ्रमणमा गएका 

आयोगका पदातधकारी िथा आयोग र अतिगािका कमाचारीहरूको नामावली अनसुचूी ८ 

मा संलग् न गररएको छ । आयोगमा कायारि कमाचारीको िमिा तवकास गने िममा 

आयोगको कामको प्रकृति र कमाचारीको योग्यिा, रुतच िथा चाहना बमोतजमका िातलम 

िथा िमिा तवकासका कियाकलापहरू सञ् चालन गना िातलम आवश्यकिा पतहचान 

(Training Need Assessment- TNA) फारम तवकास गरी स्वीकृि गररएको तथयो । 

सोही अनुसार आयोगमा कायारि कमाचारीहरूको िमिा अतभबृतद्ध गना तवतभन्न 

िातलमहरू सञ् चालन गररएको तथयो । आगामी कदनमा पतन िातलम आवश्यकिा 

पतहचान गरी िमिा तवकास एवं िातलम कायािम तनरतिर सञ् चालन गने लक्ष्य रातिएको 

छ । 

५.१ तनवााचन तशिासम्बतधमा भएका िातलम िथा प्रतशिणहरू 

५.१.१ तनवााचन जोतिम यवसवस्थापन र भू–सचूना सम्बतधी िातलम  

तनवााचनका सतदभामा आइपना सक् ने जोतिमको तवश्लेिण िथा भू–सचूनाको उपयोग गरी 

तनवााचन यवसवस्थापनमा सहजिा ल्याउन सघाउ पुर् याउने हिेुले तजल्ला तनवााचन 

अतधकारी िथा अतय कमाचारीहरूलाई तनवााचन जोतिम यवसवस्थापन र भू–सूचना 

सम्बतधी िातलम ३ चरणमा सञ् चालन गररएको छ । २०७१ साल भाद्र २६ दतेि २८ 

सम्म वागमिी, नारायणी, जनकपुर र सगरमाथा अञ्चलका तजल्लाहरूबाट जम्मा २२  

जना सहभागीका लातग पतहलो चरणमा, २०७१ साल भाद्र २९ दतेि ३१ गिेसम्म मेची, 

कोशी, लुतम्बनी, गण्डकी, धवलातगरी  अञ्चलका तजल्लाहरूबाट जम्मा २७  जना 
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सहभागीका लातग दोस्रो  चरणमा र २०७१ साल असोज १ दतेि ३ गिेसम्म महाकाली, 

सेिी, कणााली, भेरी र राप्ती अञ्चलका तजल्लाहरूबाट जम्मा ३३ जनाका लातग िेस्रो 

चरणमा गरी कुल ८२ जना सहभागीलाई उक्त िातलम प्रदान गररएको छ ।  

५.१.२ लतैङ्गकिा, समावशेीकरण र तनवााचन तवियक तिज िातलम  

तनवााचनको प्रकिया र पद्धतिसमिेमा मतहला, दतलि, अपाङ्गिा भएका, तपछतडएको 

िेि, वगा समेिको सहभातगिाका लातग  लैतङ्गकिा, समावेशीकरण र तनवााचन तवियक 

३ कदने तिज िातलम तवतभन्न तमतिमा तवतभन्न स्थानमा सम्पन्न भएको तथयो । नागररक 

समाजका प्रतितनतधहरू, मतहला, आकदवासी जनजाति, दतलि, अपाङ्गिा भएका 

यवसतक्तहरूको समेि प्रतितनतधत्व हुने गरी सञ् चालन भएको उक्त िातलमको स्थान, तमति, 

सहभागी सङ्ख्या र सहभागी तजल्लासम्बतधी तववरण देहायबमोतजमको िातलका नं. ५ 

मा कदइएको छ ： 

िातलका न.ं ५ 

ि.सं

. 

स्थान तमति सहभागी तजल्ला सहभागी 

१. धनगढी 
२०७१ मतङ्सर 

२१ दतेि २३ 
कैलाली, कञ् चनपुर, डोटी, 

डडेल्धुरा र बैिडी 
२५ 

२. धुतलिेल 

२०७१ मतङ्सर 

२१ दतेि २३ 
काभे्रपलातचोक, 

तसतधुपाल्चोक, दोलिा, 

रामेछाप र रसुवा 

२५ 

३. बागलुङ 
२०७१ कार्षिक 

२३ दतेि २५ 
मुस्िाङ, म्याग्दी, पवाि, 

बागलुङ र कास्की 
२५ 

४. सुिेि 
२०७१ कार्षिक 

२३ दतेि २५ 
बाौँके, बर्ददया, सुिेि, दलेैि 

र जाजरकोट 
२५ 

जम्मा १०० 
 

५.१.३ तनवााचन सञ् चालन िथा यवसवस्थापन तवियक तिज कायाशाला   

आयोगमा नयाौँ पदस्थापना भएका शािा अतधकृि िथा आयोगका कमाचारीहरूका लातग 

२०७१ साल कार्षिक २ दतेि ४ गिेसम्म तनवााचनसम्बतधी तवतभन्न तविय समेटी तनवााचन 

सञ् चालन िथा यवसवस्थापन तवियक तिज कायाशाला सञ् चालन गररयो । उक्त 

कायाशालामा २२ कमाचारीको सहभातगिा रहकेो तथयो ।  
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त्यस्िै गरी आयोगमा कायारि राजपि अनतङ्कि कमाचारीहरूका लातग तनवााचन 

सञ् चालन िथा यवसवस्थापन तवियक िीनकदने तिज िातलम २०७२ असार २ दतेि ४ 

गिेसम्म आयोजना गररएको तथयो । यस िातलममा ९ जना मतहला र १५ जना पुरुि गरी 

२४ जना कमाचारी सहभागी रहेका तथए । यस िातलममा तनवााचन, तनवााचन चि, 

तनवााचन प्रणाली, तनवााचन कानुन, तनवााचनका सरोकारवालाहरू, मिदािा नामावली, 

मिदािा तशिा, तनवााचन योजना िथा सामग्री यवसवस्थापन जस्िा तवियमा प्रतशिण 

कदइएको तथयो ।  

५.१.४ सामातजक अध्ययन तवियका तशिकका लातग तनवााचन तशिा प्रतशिण   

आयोगको २०७० साल माघ २० गिेको तनणायानुसार सामुदातयक िथा संस्थागि 

माध्यतमक तवयावालयका सामातजक अध्ययन तविय अध्यापन गने तशिकका लातग 

तनवााचन तशिा प्रतशिण कायािम सञ् चालन गँरदै आएको छ । प्रतिवेदन विामा 

आयोगमा सञ् चालन भएको यस कायािममा ४२ वटा सामुदातयक तवयावालय र ४० वटा 

तनजी तवयावालयका ६९ जना पुरुि र २६ जना मतहला गरी जम्मा ९५ जना तशिकको 

सहभातगिा रहकेो तथयो । प्रतशिण कायािममा मूलिः लोकिति र संतवधान, तनवााचन 

प्रणाली, नागररकको भूतमका र किायवस, मिदािा नामावली, तनवााचन यवसवस्थापन र 

सरोकारवालाहरूको भूतमकाको बारेमा जानकारी गराउने गररएको छ । 

प्रतिवेदन विामा काठमाण्डौ उपत्यका बातहरका सामुदातयक िथा संस्थागि माध्यतमक 

तवयावालयका सामातजक अध्ययन तविय अध्यापन गने तशिकका लातग तवतभन्न तजल्लामा 

फरक फरक समयमा दहेाय अनुसार तनवााचन तशिा प्रतशिण कायािम सञ् चालन गररएको 

तथयो ।   

िातलका न.ं ६ 

सामातजक अध्ययन तशिकका लातग प्रतशिण कायािमको तववरण 

ि.स.ं तमति स्थान सहभागी 

सङ्ख्या 

१. २०७१ मतङ्सर २५ दतेि २८ सुिेि ५० 

२. २०७१ चैि ७ दतेि १० धनगढी, कैलाली १४३ 

३. २०७२ असार २३ दतेि २६ पोिरा, कास्की १९१ 

४. 
२०७२ असार २३ दतेि २६ तविाामोड, दमक र 

भद्रपुर, झापा 
२४२ 

जम्मा ६२६ 
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५.१.५ तनवााचन प्रकियामा सरोकारवालाहरूको पहुौँच (Access to Electoral 

Process) तवियक तिज कायाशाला   

तनवााचन प्रकियामा मतहला, दतलि, अपाङ्गिा भएका, तपछतडएको िेि, वगा समेिको 

सकिय सहभातगिा गराउने उद्देश्यले २०७१ साल पुस २ दतेि ४ गिेसम्म  तनवााचन 

प्रकियामा सरोकारवालाहरूको पहुौँच Access to Electoral Process तवियक तिज 

कायाशालाको आयोजना गररयो । उक्त कायाशालामा सम्बततधि िेिमा कायारि संस्थाका 

प्रतितनतधहरू, तवतभन्न तजल्लाका तजल्ला तनवााचन अतधकारीहरू र आयोगका शािा 

अतधकृिहरू गरी २५ जनाको सहभातगिा रहकेो तथयो । 

५.१.६ मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक िातलम 

दशेभर रहकेा गा.तव.स. िथा नगरपातलकाका वडाहरूमा मिदािा नामावली सङ्कलन 

िथा अयावावतधक कायािम सञ् चालन गना ७५ तजल्लाका तजल्ला तनवााचन अतधकारी र 

कम्प्युटर अतधकृि/अपरेटरहरूका लातग दईु चरणमा मिदािा नामावली 

अयावावतधकसम्बतधी िातलम सञ् चालन गररएको तथयो । िातलमसम्बतधी तववरण देहाय 

अनुसारको िातलका नं. ७ मा कदइएको छ ： 

िातलका न.ं ७ 

ि.स.ं तमति स्थान सहभागी 

तजल्ला  

१. 
२०७१/०९/२४ दतेि २०७१/०९/२६ 

सम्म 
कैलाली ९ 

२. 
२०७१/०९/२४ दतेि २०७१/०९/२६ 

सम्म 
नेपालगञ् ज १५ 

३. 
२०७१/०९/२४ दतेि २०७१/०९/२६ 

सम्म 
तवराटनगर १२ 

४. 
२०७१/०९/२८ दतेि २०७१/०९/३० 

सम्म 
पोिरा १४ 

५. 
२०७१/०९/२८ दतेि २०७१/०९/३० 

सम्म 
धुतलिेल (क) १२ 

६. 
२०७१/०९/२८ दतेि २०७१/०९/३० 

सम्म 
धुतलिेल (ि) १३ 
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५.१.७ साका स्िरीय तिज TtF कायािम  

आयोगको आयोजनामा तमति २०७१ माघ ४ गिेदतेि माघ १४ (िदनुसार १८ दतेि २८ 

जनवरी सन् २०१५) सम्म काठमाडौंमा SAARC Regional Level TtF (Train the 

Facilitator) कायािम सम्पन्न भएको तथयो ।  

साका  रािका सबै तनवााचन यवसवस्थापन गने तनकायबाट सहभातगिा रहकेो उक्त 

कायािममा ६ जना मतहला र १५ जना पुरुि गरी जम्मा २१ जना सहभागी रहेका तथए । 

११ कदनसम्म सञ् चालन भएको उक्त प्रतशिणमा अतिराातिय सहजकिाा (तवज्ञ) को रूपमा 

Mr. Ossama Kamel को संलग् निा रहकेो तथयो । यस प्रतशिण कायािमबाट साका  रािका 

तनवााचन यवसवस्थापन गने तनकायहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गना िथा 

तनवााचनसम्बतधी प्रचतलि अभ्यासका बारेमा जानकारी हातसल गना समेि मद्दि पुगेको 

छ । 

२०७१ माघ १४ गिे सम्पन्न उक्त प्रतशिण कायािमको समापनको अवसरमा 

सहभागीहरूलाई BRIDGE TtF को Partial Accreditation भएको प्रमाणपि समेि 

तविरण गररएको तथयो । उक्त कायािम सञ् चालन िथा यवसवस्थापनका लातग साझेदार 

संस्थाहरू UNDP/ESP, IFES र International IDEA बाट भौतिक िथा प्रातवतधक 

सहयोग प्राप्त भएको तथयो । 

५.१.८ बतहरा नागररकका लातग तनवााचन तशिा प्रतशिण 

बतहरा नागररकका लातग तवतभन्न तमतिमा तनवााचन तशिा प्रतशिण कायािम सञ् चालन 

गररएको तथयो  । बतहरा महासङ्घ र युएनतडपी इएसपीको सहयोगमा सञ्चातलि उक्त 

कायािमसम्बतधी तववरण दहेायअनुसारको िातलका नं. ८ मा कदइएको छ ：  

िातलका न.ं ८ 

ि. स.ं प्रतशिण तमति स्थान सहभागी सङ्ख्या 

मतहला परुुि जम्मा 

१. २०७१ माघ २६ दतेि २८ गिेसम तवराटनगर ७ १७ २४ 

२. २०७१ माघ २६ दतेि २८ गिेसम्म तचिवन १० १६ २६ 

३. २०७१ फागुन १ दतेि ३ गिेसम्म तसतधुली ९ १८ २७ 

४. २०७१ फागुन १ दतेि ३ गिेसम्म पोिरा ८ १५ २३ 

५.१.९ Political Finance तवियक प्रतशिण कायािम 

स्वच्छ, स्विति र तवश्वसनीय तनवााचनका लातग तनवााचन अतभयान िचा यवसवस्थापन 
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तवियमा २०७१ फागुन ११ गिेदेति १३ गिेसम्म ३ कदने Political Finance प्रतशिण 

कायािम सम्पन्न गररयो । िातलमको श्रोि यवसतक्तको रूपमा अतभयान िचा यवसवस्थापन 

तवज्ञ Mr. Magnus Ohman हुनुहुतयायो भने कायािममा आयोगका उपसतचव र 

अतधकृिगरी जम्मा २५ जना सहभागी रहकेा तथए । 

५.१.१० लोकिति िथा तनवााचनसम्बतधी अध्ययन कायािम  

तनवााचन आयोग र काठमाडौं तवश्वतवयावालयबीच तमति २०७१/११/११ मा भएको 

समझदारीपि अनुसार आयोग र अतिगाि कायारि कमाचारी िथा अतय सरोकारवाला 

तनकायका प्रतितनतधहरू समेि जम्मा २६ जनालाई लोकिति िथा तनवााचनसम्बतधी 

तवियमा आयोगमा िीन िेतडटसतहिको पोष्ट ग्रेजुयट अध्यापन कायािम सञ् चालन 

गररएको छ । २०७१ साल फागुन १८ दतेि चैि ६ गिेसम्म सञ् चालन भएको उक्त 

अध्ययनका लातग काठमाडौं तवश्वतवयावालयले पाठ्यिम ियार गरेको तथयो भने ओस्लो 

तवश्वतवयावालयका प्राध्यापक श्री नेइल, तनवााचन तवज्ञ श्री कोरे भोलान, ित्कालीन प्रमिु 

तनवााचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रेिी र तनवााचन आयुक्त श्री इला शमाा स्रोि यवसतक्तको 

रूपमा रहनुभएको तथयो । यस कायािममा तनवााचनसम्बतधी अतिराातिय/रातिय कानुन, 

तनवााचन यवसवस्थापन गने तनकाय, तनवााचन प्रणाली, तनवााचन प्रकिया, तनवााचन 

पयावेिण, तनवााचनमा तवयावुिीय मिदान यतिको प्रयोग आकद तविय समावेश गररएको 

तथयो । 

५.१.११ नागररक तशिा िथा मिदािा सचूना तवियक प्रतशिण कायािम  

तनवााचनमा सुसूतचि मिदािाको सहभातगिाको महत्व र मिदािा तशिा एवं सूचना 

तवियमा तमति २०७१ चैि २ र ३ गिे २ कदने प्रतशिण कायािम सञ् चालन गररएको 

तथयो । । आयोगमा सञ्चातलि उक्त कायािममा तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रबाट ६ 

जना, तजल्ला तनवााचन कायाालय काठमाण्डौ, मोरङ, कास्की, धनगढी र नेपालगतजबाट 

१० जना र UNDP/ESP बाट ८ गरी जम्मा २४ जना सहभागी तथए । कायािमको मुख्य 

प्रतशिकको रूपमा Australian Election Commission का BRIDGE Facilitator Mr. 

Brian Latham रहेका तथए । 

५.१.१२ निेतृ्व सीपसम्बतधी कायाशाला 

२०७१ साल चैि ४ र ५ गिे आयोगमा नेिृत्व सीपसम्बतधी कायाशालाको आयोजना 

गररयो । तनवााचन यवसवस्थापनका हरेक कायामा केतद्रीय ित्वको रूपमा रहने जनशतक्तको 

िमिा तवकास गना नेिृत्व सीप आवश्यक पने हुौँदा आयोगका कमाचारीहरूलाई सोसम्बतधी 

ज्ञान र सीप प्रदान गने उद्देश्यले आयोतजि सो कायाशालामा आयोगका अतधकृिस्िरका 

२४ जना कमाचारीको सहभातगिा रहेको तथयो ।  
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५.१.१३ ििेीय तनवााचन तशिा िथा सचूना केतद्रको स्थापना र सञ् चालन  

आफ्नै कायाालय भवन रहकेा िेिीयस्िरका तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूमा िेिीय 

तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रको स्थापना र सञ् चालन गने आयोगको तनणाय अनुरूप 

पतहलो चरणमा तजल्ला तनवााचन कायाालय, कास्की र कैलालीमा िेिीय तनवााचन तशिा 

िथा सूचना केतद्रको स्थापना र सञ् चालन गररएको छ ।  

तनवााचन सहायिा पररयोजना (ESP) को सहायिामा २०७१ साल चैि मतहनादतेि उक्त 

काया प्रारम्भ गरी २०७२ साल जेठ मतहनामा काया सम्पन्न गररएको तथयो । २०७२ साल 

जेठ ३१ गिे तनवााचन सहायिा पररयोजनाले तजल्ला तनवााचन कायाालय कास्कीका 

तजल्ला तनवााचन अतधकारीलाई िेिीय तनवााचन तशिा िथा सचूना केतद्र, कास्की 

हस्िातिरण गरेको तथयो । उक्त केतद्र सञ् चालन िथा यवसवस्थापनका लातग २०७२ साल 

असार ७ दतेि ९ सम्म तजल्ला तनवााचन कायाालय कास्कीमा अतभमुिीकरण कायािम 

सञ् चालन गररएको तथयो ।  

त्यसैगरी तनवााचन सहायिा पररयोजनाले तजल्ला तनवााचन कायाालय, कैलालीका तजल्ला 

तनवााचन अतधकारीलाई िेिीय तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र, कैलाली हस्िातिरण 

गरेको तथयो । उक्त केतद्र सञ् चालन िथा यवसवस्थापनका लातग २०७२ साल असार ११ 

दतेि १३ सम्म अतभमुिीकरण कायािम सञ् चालन गररएको तथयो । उक्त केतद्रहरूबाट 

सामुदातयक िथा तनजी तवयावालयका तवयावाथषीय, राजनीतिक दलका कायाकिाालगायिका 

सरोकारवालालाई तनरतिर तनवााचन तशिा िथा तनवााचन केततद्रि मिदािा तशिा प्रदान 

गने काया शुरू गररएको छ । 

तनवााचन आयोगबाट सञ्चातलि प्रतशिण कायािममा युएनतडतप इएसपी, आइएफइएस र 

International IDEA नेपालको सहयोग प्राप्त भएको तथयो । 

५.२ तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रको अवलोकन भ्रमण 

तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्रमा सामुदातयक तवयावालय, तनजी तवयावालय, राजनीतिक 

दलका प्रतितनतधहरूलगायि अतय समूहले अवलोकन गरी तनवााचन तशिाका सतदभामा 

प्रत्यि रूपमा जानकारी तलएका छन् । प्रतिवेदन विामा यस केतद्रमा जम्मा १११ समूहले 

अवलोकन भ्रमण गरेका छन्, जसमध्ये सामुदातयक तवयावालयबाट २२ समूह, तनजी 

तवयावालयबाट ६८ समूह, गैससबाट २ समूह, अतिराातिय गैसस, राजनीतिक दल, नागररक 

समाज र अतय सरोकारवालाहरूबाट १९ समूहले भ्रमण गरेका छन् । यस अवतधमा 

२,१२३ जना पुरुि र २,०२३ जना मतहला गरी जम्मा ४,१४६ जनाले केतद्रको अवलोकन 

भ्रमण गरेका छन् । स्थापनाकालदतेि प्रतिवेदन विासम्ममा जम्मा १९,२९६ जनाले यस 
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केतद्रको भ्रमण गररसकेका छन् । 

५.३ रेतडयो कायािम 

आयोगले तनवााचनसम्बतधी तवतवध तवियलाई समेटेर आम मिदािा, राजनीतिक दल र 

सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले साप्तातहक रेतडयो कायािम (प्रत्येक 

शतनवार तवहान ७.४० दतेि ७.५५ सम्म १५ तमनेट) सञ् चालन गद ैआएको छ । यस 

कायािममा तवशेििः तनवााचन कानुन, आयोगका महत्वपूणा तनणायहरू, राजनीतिक दल 

िथा सरोकारवालाहरूसौँग भएको छलफल, तवचार गोष्ठी, अतिरकिया, तवतभन्न िातलमका 

साथै आयोगका गतितवतधहरूलाई समेरटने गरेको छ ।     
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पररच्छेद ६ 

तनवााचन यवसवस्थापन िथा सञ् चालन 

तनवााचनको सञ् चालन र यवसवस्थापन गनुा आयोगको महत्वपूणा तजम्मेवारी िथा काया हो 

जस अतिगाि आयोगले तनवााचन पूवा, तनवााचन अवतध िथा तनवााचनपिाि् गनुापन े

तवतशष्ट कायाहरू गद ै आएको छ । प्रतिवेदन विामा तनवााचन सञ् चालन िथा 

यवसवस्थापनसम्बतधी भए गरेका मुख्य कायाहरू देहायबमोतजम रहकेा  छन् : 

६.१ संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन   

अको सतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० मा पतहलो हुने तनवाातचि हुने तनवााचन 

प्रणाली अतिगाि बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं. १ बाट तनवाातचि सभासद श्री 

हररबहादरु िड्काको तमति २०७१ मतङ्सर २१ गिे सवारी दघुाटनामा परी मृत्यु भई 

ररक्त संतवधानसभा सदस्य पदको लातग नेपाल सरकारले २०७१/१२/२८ गिे 

उपतनवााचन गने गरी तमति २०७१/१०/२९ गिे तनवााचनको तमति घोिणा गरेको तथयो 

। उक्त तनवााचन घोतिि तमतिमा सफलिापूवाक सम्पन्न भएको छ ।  

६.१.१ तनवााचन कायािातलका ियारी र स्वीकृति 

संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन सम्पन्न गने प्रयोजनका लातग मिदािा नामावली 

सङ्कलन िथा अयावावतधक, मिदानमा प्रयोग हुने तवयावुिीय मिदान उपकरणको परीिण, 

तनवााचन तशिा कायाकिाा एवं स्वयंसेवकको िातलम, मिदािा तशिा कायािम सञ् चालन, 

तनवााचन अतधकृिको तनयुतक्त िथा कायाालय स्थापना, पयावेिण, सञ् चार माध्यम 

अनुगमन, तनवााचन आचार संतहिा कायाातवयन र मिदानमा िरटने कमाचारीको प्रतशिण 

लगायिका मुख्य मुख्य कियाकलापलाई समेटी आयोगबाट २५ वटा कियाकलाप सतहिको 

एकीकृि तनवााचन कायािातलका स्वीकृि भएको तथयो । 

६.१.२ तनवााचन अतधकृि तनयतुक्त 

बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं. १ को संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचनको लातग 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन ऐन, २०७० को दफा १० को उपदफा (२) बमोतजम 

आयोगबाट तमति २०७१।११।१७ को तनणायानुसार तयायसेवा आयोगबाट परामशा प्राप्त 

गरी यस आयोगका सहतयायातधवक्तालाई मुख्य तनवााचन अतधकृि तनयुक्त गने सम्बतधमा 

आवश्यक कारवाही बढाइएको तथयो । 
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६.१.३ तनवााचन कायािम  

उपतनवााचन सञ् चालनका लातग आयोगले २०७१ फागुन १ मा दहेायको तमतिमा 

दहेायका कियाकलाप सञ् चालन गने गरी तनवााचन कायािम स्वीकृि गरी सोही बमोतजम 

सञ् चालन गररएको तथयो ।  

िातलका न.ं ९ 

तनवााचन कायािम 

ि.

स.ं 
कायािम 

तमति समय 
स्थान 

दतेि सम्म दतेि सम्म 

१. 

उम्मेदवारको 

मनोनयनपि 

दिाा गने २०७१।१२।०१ २०७१।१२।०१ १०.०० १७.०० 

तनवााचन 

अतधकृिको 

कायाालय, 

तजल्ला 

सदरमुकाम 

२. 

उम्मेदवारको 

मनोनयनपि 

दिाा सूची 

प्रकाशन गने 

२०७१।१२।०१ २०७१।१२।०१ १०.०० १७.०० ,, 

३. 
उम्मेदवारको 

तवरोधमा 

उजुरी कदने 

२०७१।१२।०३ २०७१।१२।०३ १०.०० १७.०० ,, 

४. 

मनोनयनपि 

र उजुरी उपर 

जाौँचबुझ गरी 

तनणाय गने 

२०७१।१२।०४ २०७१।१२।०४ १०.०० १७.०० ,, 

५. 
उम्मेदवारको 

नामावली 

प्रकाशन गने 

२०७१।१२।०५ २०७१।१२।०५ १०.०० १७.०० ,, 

६. 
उम्मेदवारको 

नाम कफिाा 

तलने  

२०७१।१२।०६ २०७१।१२।०६ १०.०० १७.०० ,, 

७. 

उम्मेदवारको 

अततिम 

नामावली 

प्रकाशन गने 

२०७१।१२।०७ २०७१।१२।०७ १०.०० १७.०० ,, 

८. 
उम्मेदवारलाई 

तनवााचन 
२०७१।१२।०८ २०७१।१२।०८ १०.०० १७.०० ,, 
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तचतह प्रदान 

गन े

९. मिदान गने २०७१।१२।२८ २०७१।१२।२८ ७.०० १७.०० ,, 

६.१.४ तनदतेशका ियारी 

तनवााचन सञ् चालनको लातग तवतभन्न कानुनी यवसवस्थाको सरल र सहज रूपमा जानकारी 

र कायागि एकरूपिाको लातग आयोगले संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचनसम्बतधी 

तवतभन्न तनदतेशका ियारी, स्वीकृति र कायाातवयन गरेको तथयो । उपतनवााचन प्रयोजनका 

लातग ियार गररएका तनदतेशका र आचार संतहिा दहेायअनुसार रहेका छन् ： 

(१) संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन तनदतेशका, २०७१ 

(२) तवयावुिीय मिदान उपकरण प्रयोग तनदतेशका, २०७१ 

(३) संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन (आर्षथक) तनदतेशका, २०७१ 

(४) संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन मिदान अतधकृि तनदतेशका,२०७१ 

(५) संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन (तवयावुिीय) मिगणना तनदतेशका,२०७१ 

(६) संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन तववाद तनरुपण तनदतेशका, २०७१ 

(७) रातिय पयावेिकका लातग संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन पयावेिण आचार 

संतहिा, २०७१ 

६.१.५ मिदािा नामावली दिााको अततिम तमति/मिदािाको उमरे १८ विा पगु् न ेतमति 

 तनधाारण 

उपतनवााचनका लातग आवश्यक पने अततिम मिदािा नामावली ियार गना बागलुङ 

तजल्लाको तजल्ला तनवााचन कायाालय, तजल्ला प्रशासन कायाालय र इलाका प्रशासन 

कायाालयबाट प्राप्त मिदािा नामावली केतद्रमा प्राप्त गने, रुजु गने र दोहोरो नाम हटाई 

अततिम मिदािा नामावली प्रकाशन गने उद्देश्यसतहि आयोगको २०७१/११/४ को 

तनणायानसुार २०७१।११।१० गिेसम्मको लातग अततिम मिदािा दिाा तमति र 

२०७१/११/१५ गिेसम्मको लातग मिदािाको १८ बिा पुग् ने अततिम तमति तनधाारण 

गररएको तथयो । उक्त तमतिसम्म बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं.१ मा फोटोसतहिको 

मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गराउने जम्मा मिदािाको सङ्ख्या ५२,२०२ रहेको 

तथयो । 

 



|44| वार्षिक प्रतिवेदन, २०७१/०७२ 

६.१.६ मिदािा नामावली िथा मिदािा पररचय पि 

मिदािा नामावली ियारीका लातग आवश्यक सफ्टवेयर मोड्युल तवकास गररएको तथयो 

जसमाफा ि बागलुङ तजल्ला तनवााचन ििे नं. १ का लातग अतय तजल्लामा सङ्कतलि 

मिदािा नामावली एकीन गरी केतद्रीय डाटाबेसमा एकीकरण गररएको तथयो । सङ्कतलि 

डाटाको एकीकरणपिाि् त्यसमा रहकेो दोहोरो नाम हटाउन,े मतहला पुरुिको नाम िथा 

ितस्वर लगायिका तववरण रुजुपिाि् ४ प्रति मिदािा नामावली छपाई गरी राजनीतिक 

दल, मिदान केतद्र र तजल्ला तनवााचन कायाालयको प्रयोजनको लातग सम्बततधि तजल्ला 

तनवााचन कायाालयमा पठाइएको तथयो ।  

उपतनवााचनमा सतंवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० पिाि् मिदािा नामावलीमा 

नाम दिाा भई १८ बिा पूरा गरेका सबै मिदािा र २०७० साल भतदा अगातड मिदािा 

नामावलीमा नाम दिाा भएका १८ विा उमेर नपुगेका िर २०७१/११/१५ सम्ममा १८ 

बिा उमेर पूरा भएका कुल ४,३२२ मिदािा िथा हराएका र च्यातिएका मिदािा 

पररचयपिसमेि छपाई गरी सम्बततधि तजल्ला तनवााचन कायाालयमा पठाई तविरणको 

यवसवस्था तमलाइएको तथयो । सो तनवााचन िेिमा जम्मा मिदािा सङ्ख्या ५२,२०२ 

(पुरूि २३,७४२ र मतहला २८,४६०) कायम रहकेो तथयो ।  

६.१.७ अतिरकिया, िातलम िथा प्रतशिण 

उपतनवााचनमा तवयावुिीय मिदानयतिबाट तनवााचन सम्पन्न गने सतदभामा २०७१ फागुन 

२२ गिे बागलुङमा सरोकारवालाहरूसौँग अतिरकिया कायािम गररएको तथयो । उक्त 

कायािममा राजनीतिक दल, सञ् चारकमषीय, सरकारी तनकायका प्रतितनतध गरी जम्मा ४५ 

जना सहभागी रहकेा तथए । सोही सतदभामा २०७१ चैि ९ गिे आयोगमा 

सरोकारवालाहरूसौँग अतिरकिया कायािम आयोजना गररएको तथयो । उक्त कायािममा 

संतवधानसभामा प्रतितनतधत्व गने तवतभन्न ३० राजनीतिक दल, पयावेिक संस्था, सुरिा 

तनकाय, गृह मतिालय, प्रधानमतिी िथा मततिपररिद्को कायाालयका प्रतितनतध, तमतडया 

िथा साझेदार संस्थाका प्रतितनतधहरू गरी जम्मा ७२ जना सहभागी रहेका तथए ।  

तमति २०७१ साल फागुन १५ गिे एक कदने मिदािा तशिा प्रतशिक प्रतशिण आयोगमा 

सञ् चालन गररएको तथयो । त्यसैगरी उपतनवााचनमा तवयावुिीय मिदान यतिको प्रयोगका 

बारेमा मिदािाहरूलाई सुसूतचि गराई सही िरीकाबाट मिदान गराउन आयोगले ियार 

गरेका तनवााचन तशिा कायाकिाा िथा मिदािा तशिा स्वयंसेवकहरूका लातग प्रतशिण 

सञ् चालन गररएको हो ।  

उक्त उपतनवााचनलाई लतिि गरी २०७१ चैि १३ गिे आयोगमा मिदान िथा मिगणना 

प्रतशिक प्रतशिण सञ् चालन गररएको तथयो । आयोगका उपसतचव र शािा अतधकृि गरी 

जम्मा ८ जना सहभागी रहेको उक्त कायािम मिदान अतधकृि िथा सहायक मिदान 
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अतधकृिहरूलाई प्रतशिण कदन प्रतशिक ियार गने ध्येयले सञ् चालन गररएको तथयो । 

त्यसैगरी  २०७१ चैि १८ गिेदतेि २१ गिेसम्म बागलुङमा चार कदने मिदान िथा 

मिगणना प्रतशिण सञ् चालन गररएको तथयो जसमा मिदान अतधकृि िथा सहायक 

मिदान अतधकृि गरी जम्मा १५० जना सहभागी रहकेा तथए । 

६.१.८ पयाविेण 

उपतनवााचनमा २ वटा रातिय पयावेिण संस्थाहरू- रातिय तनवााचन पयावेिण सतमति 

(तनयोक) र नागररक अनुगमन समाजले पयावेिण गना आवेदन कदई आयोगबाट स्वीकृति 

पाएका तथए । उक्त संस्थाहरूबाट उपतनवााचन पयावेिणको लातग ५९ जना रातिय 

पयावेिकहरू िरटएका तथए । दवुै संस्थाहरूले आयोगसमि सतंवधानसभा सदस्य 

उपतनवााचन पयावेिणसम्बतधी अततिम प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । 

६.१.९ Election Event Tracking  

अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचनमा प्रयोगमा आएको Election Event Tracking 

System संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचनमा समेि प्रयोग गररएको तथयो । तवगिमा 

१४ वटा घटना (Election Event) लाई समावेस गररएकोमा धेरै Code प्रयोग गदाा 

Reporting गना करठन भएको भन्ने मिदान अतधकृिको पृष्ठपोिणलाई समेि ध्यानमा 

रािी यस उपतनवााचनमा जम्मा ६ वटा Event माफा ि माि Reporting गने यवसवस्था 

तमलाइएको तथयो । यस उपतनवााचनका लातग ३५ जना मिदान अतधकृिको मोबाइल 

नम्बर सतहिको तववरण Tracking System मा प्रतवष्ट गररएको तथयो । मिदानको 

समयमा केतद्रबाट जम्मा ३ वटा तनदशेन Election Event Tracking System को 

माध्यमबाट मिदान अतधकृिलाई पठाइएको तथयो । 

६.१.१० तवयाविुीय मिदान 

उपतनवााचनका तवतभन्न चरणहरूमा तवयावुिीय मिदानका लातग आवश्यक ियारी िथा 

कायाातवयन गररएको तथयो । 

जम्मा ७० सेट मिदान उपकरण आवश्यक पनेमा जगेडा सतहि ९१ सेट मिदान उपकरण 

परीिण िथा तसतलङ् गरी ियारी अवस्थामा रातिएको तथयो । 

मिदान अतधकृि िथा सहायक मिदान अतधकृि गरी जम्मा ७० जनाका लातग तवयावुिीय 

मिदान यतिबाट मिदान गने तवतध सम्बतधमा ३ कदने िातलम सञ् चालन गररएको तथयो 

। मिदानको कदन तवतभन्न मिदान केतद्रमा आइपना सक् ने समस्याको समाधानका लातग ५ 

वटा मोबाइल सपोटा टोली पररचालन गररएको तथयो । 
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६.१.११ तनवााचन आचार सतंहिा 

उपतनवााचनलाई स्वच्छ, तनष्पि र तवश्वसनीय बनाउनका लातग सतंवधानसभा सदस्य 

उपतनवााचन, २०७१ आचार संतहिा लागू गररएको तथयो । उक्त उपतनवााचनमा दहेायका 

तनकायका लातग दहेायको तमतिदतेि आचार संतहिा लागू गररएको तथयो:  

िातलका न.ं १० 

तनवााचन आचार संतहिासम्बतधी तववरण 

ि .सं.  आचार सतंहिा लाग ूहुन े

तनकाय 

आचार सतंहिा लाग ूभएको 

तमति 

१. 

नेपाल सरकार, सरकारी िथा 

अधासरकारी संस्था, स्थानीय 

तनकाय र राजनीतिक दल 

२०७१।११।४ देति 

२. उम्मेदवार 
मनोनयनपि दिाा भएको 

तमति २०७१।१२।०१ देति 

३. 
गैरसरकारी संस्था िथा तनजी 

सञ् चार माध्यम 

उम्मेदवारलाई तनवााचन तचतह 

प्रदान गरेको तमति 

२०७१।१२।८ देति 

६.१.१२ उम्मदेवारी 

उपतनवााचनमा तवतभन्न १० वटा राजनीतिक दलको िफा बाट १०  जना र स्वितिबाट ३ 

जना गरी जम्मा  १३ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी कदएका तथए । उम्मेदवारी कदने १३ 

जनामा पुरुि ९ जना र मतहला ४ जना तथए । राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी कदएका 

१० जनामा २ जना मतहला र ८ जना पुरुि तथए भने स्वितििफा का ३  जनामा २ जना 

मतहला र १ जना पुरुि तथए ।  

अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचनमा भाग तलई तनवााचन िचाको तववरण पेश नगरी 

िमश: रु १०००।- (एक हजार रुपैयाौँ)  र ५००।- (पाौँच सय रुपैयाौँ) जरीवाना गररएका 

राजनीतिक दल िथा उम्मेदवारलाई आयोगको तमति २०७१।११।२५ को तनणायअनसुार 

बागलुङ तजल्लाको िेि नं १ को उपतनवााचनमा भाग तलन नपाउने गरी रोक लगाइएको 

तथयो । 

६.१.१३ मिदानस्थल/केतद्र 

संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० का बिि कायम भएका मिदानस्थल/केतद्रलाई 

न ैउपतनवााचन प्रयोजनका लातगसमेि मिदानस्थल/केतद्र कायम गरी मिदान काया सम्पन्न 
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भएको तथयो । सो अनुसार उक्त िेिका ३५ मिदानस्थलमा  ७० मिदान केतद्र रहकेा 

तथए ।  

६.१.१४ मिपि यवसवस्थापन 

उपतनवााचनमा तवयावुिीय मिदान उपकरणको प्रयोग गररएकोले मिदान उपकरणमा 

राख् न आवश्यक पने मिपि र तनतवदा मिपिको तडजाइन र छपाई गररएको तथयो ।  

मिदान उपकरणमा रहने मिपि र तनतवदा मिपि आयोगको छापािानामा  छपाई गरी 

मुख्य तनवााचन अतधकृिको कायाालयमा पठाइएको तथयो ।   

उपतनवााचनमा प्रयोग हुने तवयावुिीय मिदान उपकरणको मिदान एकाईमा राख् ने प्रयोजन 

िथा जगेडा र तसलबतदीको िममा िेरजानसक् ने समेिका लातग १४० थान, तनतवदा 

मिदान प्रयोजनको लातग प्रति मिदान केतद्र १० वटाका दरले ७०० थान र आयोगमा 

अतभलेि राख् ने प्रयोजनका लातग २ प्रति गरी जम्मा ८४२ थान मिपि छातपएको  

तथयो । 

६.१.१५ जनशतक्त यवसवस्थापन 

तमति २०७१ साल चैि २८ गिे सम्पन्न बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं. १ को 

उपतनवााचनको लातग मिदािा सङ्ख्याका आधारमा ७० वटा मिदान केतद्रमा जम्मा 

६३० जना कमाचारी पररचालन गररएको तथयो । 

 ६.१.१६ मिदान र मिगणना   

(क) मिदान ：२०७१ चैि २८ गिे शतनबारका कदन तबहान ७.०० बजेदतेि अपरातह 

५.०० बजेसम्म मिदान काया सञ् चालन भएको तथयो । उक्त िेिमा कुल ५२,२०२ 

मिदािा रहकेोमा ३८,०४८ मिदािाले मिदान गरेका तथए । यो सङ्ख्या कुल मिदािा 

सङ्ख्याको ७२.८९ % रहकेो छ ।  

(ि) मिगणना ：२०७१ चैि २८ गिे तवहान ७.०० बजेदतेि अपरातह ५.०० बजेसम्म 

मिदान काया सञ् चालन भएको तथयो । मुख्य तनवााचन अतधकृिको कायाालयमा तवयावुिीय 

मिदान उपकरण सतहिका सम्पूणा तनवााचन सामग्री प्राप्त भइसकेपिाि् स्थानीयस्िरमा 

सवादलीय बैठकमा सहमति कायम गरी मिगणनाको काया प्रारम्भ भएको तथयो । 

मिगणना काया २०७१ चैि २९ बाट शुरु भई सोही कदन सम्पन्न भएको तथयो । 
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६.१.१७  तनवााचन पररणाम  

२०७१ चैि २८ गिे सम्पन्न बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं. १ को संतवधानसभा सदस्य 

उपतनवााचनको तनवााचन पररणाम दहेायअनुसार िातलका नं. ११ मा दिेाइएको छ ：  

िातलका न.ं ११ 

ि.स.ं उम्मदेवारको 

नाम 

तलङ्ग उमरे 

(बिा) 

राजनीतिक 

दल/स्विति 

प्राप्त मि कैकफयि 

१. 
मन कुमारी 

तज.सी. 
मतहला ४३ नेकपा एमाले १५०६८ 

तनकटिम 

प्रतिद्वतदी 

२. 
कृष्ण बहादरु 

के.सी 
पुरुि ४७ 

एनेकपा 

माओवादी 
२५०५ 

 

३. 
नतवनचतद्र सवुाजा 

थापा  
पुरुि ६३ राप्रपा नेपाल २६५ 

 

४. चम्पादवेी िड्का मतहला ५० नेपाली काौँग्रसे १७१५४ तनवाातचि 

५. 
कुल बहादरु 

ककसान 
पुरुि ४८ नेकपा माले ४४४ 

 

६. बाबुराम शमाा पुरुि ५१ 
नेपाल पररवार 

दल 
३५ 

 

७. रुक बहादरु पुन पुरुि ४६ 
रातिय जनमुतक्त 

पाटषीय नेपाल 
६० 

 

८. 
नेि बहादरु 

बुढाथोकी 
पुरुि ४१ रातिय जनमोचाा १९४९ 

 

९. रेशम थापा मगर पुरुि ३२ 

सङ्घीय 

समाजवादी पाटषीय 

नेपाल 

२४४ 
 

१०. िेि प्रिाप थापा पुरुि २७ 
रािवादी एकिा 

पाटषीय 
२५ 

 

११. िुलसी थापा पुरुि ३० स्विति ३४  

१२. नैन कुमारी के.सी  मतहला ५७ स्विति ५९  

१३. सरस्विी पति  मतहला ४२ स्विति २०६   
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पररच्छेद ७ 

सचूना प्रतवतध िथा प्रणाली यवसवस्थापन 

७.१ Continuous Voters Registration प्रणाली तवकास 

UNDP/ESP को सहयोगमा अतघल्लो आ.व.मा शरुु  गररएको Continuous Voters 

Registration प्रणाली तवकासको काया अततिम चरणमा पुगेको छ । ESP र तनवााचन 

आयोगको संयुक्त प्रातवतधक टोलीबाट उक्त प्रणालीको User Acceptance Test (UAT) 

सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रणालीमा Online, तनरतिर दिााका लातग योग्य, Free and 

Open Source डाटाबेसको प्रयोग, Record History को यवसवस्था भएको जस्िा 

तवशेििाहरू रहेका छन् । उक्त प्रणालीमा दहेाय बमोतजमका मोड्युलहरू छन्  

क. Voters' Registry 

 CVLA: Central Voters' List Application 

 DVLA: District Voters' List Application 

 DCA: Data Collection Application 

ि. Identity Module 

ग. Log Module 

७.२ नगरपातलकाअनसुार मिदािा नामावली अयावावतधक 

नेपाल सरकारले दईुचरणमा  गरी सातवकका गा.तव.स./गा.तव.स.का वडाहरू समावेश 

गरी नयाौँ नगरपातलका गठन गरेको तथयो । मिदािा नामावलीको डाटाबेससमेि 

अयावावतधक गनुा अपररहाया भएकोले मौजुदा मिदािा नामावलीको डाटाबेसलाई 

नवगरठि नगरपातलकासौँग िादात्म्यिा हुने गरी अयावावतधक गररएको छ । 

७.३ Oracle डाटाबसेबाट PostgreSQL डाटाबसेमा 

स्थानातिरण 

मिदािा नामावलीको यवसवस्थापनका लातग Oracle डाटाबेसको ठूलो सञ् चालन िचालाई 

तवश्लेिण गरी यसको सट्टा Free and Open Source डाटाबेस PostgreSQL प्रयोग गने 

तनणाय तनवााचन आयोगले अतघल्लो आ.व. मा नै गरेको तथयो । सो तनणाय बमोतजम 
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मिदािा नामावलीलाई Oracle Platform बाट PostgreSQL मा स्थानातिरण गने 

कायाका लातग Migration tool तवकास गरी सफलिापूवाक स्थानातिरण काया सम्पन्न 

गररएको छ । 

७.४ Training Information Management System (TIMS) 

को कायाातवयन 

आयोगले तवतभन्न तविय र िहमा सञ्चातलि िातलम कायािममा संलग् न जनशतक्तको 

तववरण यवसवतस्थि र अयावावतधक रूपमा राख् नको लातग TIMS नामक एक छुटै्ट 

सफ्टवेयरको तवकास गरेको छ । िातलमका सहभागीहरूको नाम, ठेगाना, शैतिक 

योग्यिा, िातलमसम्बतधी तववरण, तनवााचनसम्बतधी अनुभव आकद तववरणहरू उक्त 

सफ्टवेयरमा राख् न सककने यवसवस्था गररएको छ । TIMS मा Data entry को काया शरुु 

गररएको छ । हालसम्म कररब ६००० तववरणको Entry सम्पन्न भइसकेको छ ।  

७.५ तवतवध 

तनवााचनका तवतवध गतितवतधहरूमा आइपना सक् ने सम्भातवि जोतिमहरूका बारेमा 

पूवाजानकारी प्राप्त गरी सम्भातवि नोक्सानी िथा दघुाटनाबाट बच्नको लातग तनवााचन 

जोतिम यवसवस्थापन Tool को प्रयोग गने कायाको शुरुवाि गररएको छ । यसैगरी 

तनवााचनका गतितवतधमा प्रतवतधको प्रयोग गरी तनवााचन यवसवस्थापनलाई सहज 

बनाउनको लातग भूￚसूचना प्रणालीको समेि प्रयोग गने गररएको छ । दशेभर रहेका 

मिदान केतद्रको तववरण यस प्रणालीमा रािे पश् चाि् यसैमाफा ि मिदान केतद्रसम्बतधी 

तववरण तलन सककनेछ । तनवााचनका सतदभामा तनवााचन जोतिम यवसवस्थापन र भूￚसूचना 

प्रणालीको प्रयोग गनाको लातग तजल्ला तनवााचन अतधकारी र अतय कमाचारीहरूलाई 

िातलम प्रदान गने काया थालनी गररएको छ ।  

तनवााचनका गतितवतधहरूमा प्रतवतधको प्रयोग गरी तनवााचन यवसवस्थापनलाई सहज 

बनाउने उद्देश्यअनुरुप तवगिमा झै ौँ २०७१ चैि २८ गिे बागलुङ तजल्ला तनवााचन िेि 

न.ं १ को संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचनमा तवयावुिीय मिदान उपकरणको प्रयोग गरी 

मिदान काया सम्पन्न भएको तथयो ।          

Electoral Expert Roster ियार गने कायाका लातग Online आवेदन गना सककने गरी 

Software application तवकास गरी कायाातवयन गररेएको तथयो । 

हसहदरबारतस्थि Government Integrated Data Centre (GIDC) मा तनवााचन 

आयोगको बेग्लै इतटरनेट सेवा जडान गरी सोही अनुरुप त्यहाौँको सभारहरू Configure 

गररएको र ३ वटा Public IP Address पतन तलइएको छ ।  
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पररच्छेद ८ 

तनवााचन काननु िथा राजनीतिक दल यवसवस्थापन 

८.१ कानुनी तविय 

प्रतिवेदन विामा तनवााचनसम्बतधी तवधेयकको मस्यौदा ियारी, उपतनवााचनका लातग 

आवश्यक तनदतेशका ियारी िथा तनयतमि रूपमा आयोगबाट प्रकाशन हुने सूचना नेपाल 

राजपिमा प्रकाशन गनेलगायिका दहेाय अनुसारका कायाहरू गररएका तथएः 

८.१.१ तनवााचन आचार सतंहिा, २०७२ 

तनवााचन आयोगले सञ् चालन गने तनवााचनलाई स्वच्छ, स्विति, तनष्पि, पारदशषीय र 

तवश्वसनीय ढङ्गबाट सम्पन्न गनाको लातग सरोकारवालाहरूले पालना गनुापने 

आचरणलाई यवसवतस्थि गनुा वाञ्छनीय भएकोले तनवााचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा 

२८ बमोतजम आयोगले सबै ककतसमका तनवााचनको लातग लागू गररने तनवााचन आचार 

संतहिा, २०७२ स्वीकृि गरेको छ । सरोकारवालासौँगको छलफल पतछ आयोगको तमति 

२०७२।३।१४ को तनणायानुसार तनवााचन आचार संतहिा, २०७२ स्वीकृि भएको हो । 

तनवााचन आचार संतहिा, २०७२ को मस्यौदा ियार पाने िममा आयोगले अलग अलग 

तमतिमा ईलाम, तचिवन, रूपतदहेी, सुिेि, कञ् चनपुर र काठमाडौंमा 

सरोकारवालाहरूसौँग छलफल िथा अतिरकिया गरेको तथयो । 

 ८.१.२ नपेाल राजपिमा सचूना प्रकाशन 

प्रतिवेदन अवतधमा तनवााचनसम्बतधी दहेायका सूचना नेपाल राजपिमा प्रकाशन गन े

काया सम्पत न गररएको तथयो ： 

(१)  नेपाली काौँग्रेसका संतवधानसभा सदस्य सुशील कोइराला, डा. अमरेश कुमार 

हसह, कल्पना सोब, ओमदवेी मल्ल जोशी र सरवि आरा िानम हलुवाईनी,  

नेपाल कम्युतनष्ट पाटषीय (एमाले) का नेजमा आलम, आशा यादव र मदनकुमारी 

शाह (गररमा शाह), मधेशी जनअतधकार फोरम, नेपालका डा. तशवजी यादव,  

संघीय सदभावना पाटषीयका डा. तडम्पल कुमारी झा र  नेकपा (माले) का सभासद 

कमला तवश्वकमााको नाम /थर सच्याइएको सम्बतधी सूचना, 

(२) रातिय प्रजािति पाटषीयका संतवधानसभा सदस्य जयति चतद र नेपाली काौँग्रेसका 

नरेतद्र तविम नेम्वाङ्गको ठेगाना पररविान सम्बतधी सूचना, 
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(३)  तमति २०७१ चैि २८ गिे बागलुङ तजल्ला िेि नं. १ मा हुने भएको 

संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचन सम्बतधमा दहेाय बमोतजमको सूचना   

(क) तमति २०७१।१२।२८ गिे शतनवारका कदन तबहान ७:०० बजेदतेि साौँझ 

५:०० बजेसम्म मिदानको समय तनधाारण गररएको सम्बतधी सूचना, 

(ि) मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम, २०७१ स्वीकृि 

गरेको सम्बतधी सूचना, 

(ग) मिदािा (१८ विा उमेर पूरा) हुन योग्य हुने अततिम तमति तनधाारण 

गररएको सम्बतधी सूचना, 

(घ)  उम्मेदवारको मनोनयनको औपचाररक पिमा हस्िािर गना अतधकारप्राप्त 

पदातधकारीको आतधकाररक दस्ििि नमूना उपलधध गराउने सम्बतधी 

सूचना, 

(ङ)  तनवााचन कायािम स्वीकृि गररएको सम्बतधी सूचना, 

(च)  तनवााचन प्रचार-प्रसारको लातग प्रयोग हुने पचााको आकार तनधाारण 

गररएको सम्बतधी सूचना, 

(छ) तनवााचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०६३ को दफा २१ अतिगाि सजाय हुने 

कसुरको अनुसतधान अतधकृि िोककएको सम्बतधी सूचना, 

(ज) राजनीतिक दलका िफा बाट भाग तलने उम्मेदवार र स्विति उम्मेदवारको 

लातग तनवााचन तचतह तनधाारण गरेको सम्बतधी सूचना, 

(झ)  संतवधानसभा सदस्य उपतनवााचनमा बागलुङ तजल्ला िेि नं.१ बाट 

नेपाली काौँग्रेसका उम्मेदवार श्री चम्पादवेी िड्का सतवधानसभा सदस्य 

तनवाातचि हुनु भएको सम्बतधी सूचना ।  

(४) सबै ककतसमका तनवााचनको लातग लागू गररने तनवााचन आचार संतहिा, २०७२ 

सम्बतधी सूचना, 

(५) सङ्घीय सद्भावना पाटषीय र नेपाल सद्भावना पाटषीय संयुक्त भएको सम्बतधी 

सूचना, 

(६) रातिय जनमुतक्त पाटषीयबाट अलग भई रातिय जनमुतक्त पाटषीय (लोकिाततिक) 

नेपाल नामको दल दिाा भएकोसम्बतधी सूचना । 

८.१.३  तनवााचनमा कुन ैपतन उम्मदेवारप्रति समथान नहुन ेगरी मिदान गन ेयवसवस्था 

सवोच् च अदालिले तमति २०७०।९।२१ मा “... अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त 

शासन ऐन अतिगािका तनकायहरूसम्बतधी तनवााचनहरूमा कायम भएका 

उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पतन समथान छैन (None of the above-NOTA) भनी मि 

जाहरे गने कुरालाई पतन स्थान कदई तनवााचन प्रकियामा यवसवस्था गरी सोअनुरुप मिपि 
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ढाौँचामा समेि समावेश गरी तनवााचन सञ् चालन गने प्रयोजनका लातग कानुनी एवं 

उपयुक्त कुराको यवसवस्था गनूा”  भनी तनवााचन आयोगसमेिलाई तनदशेनात्मक आदशे कदए 

बमोतजम तनवााचन आयोगले स्थानीय तनकाय (तनवााचन कायातवतध) ऐन, २०४८ मा 

आवश्यक संशोधन प्रस्िाव गरी नेपाल सरकार, गृह मतिालयमा पठाइसकेको छ । 

८.२ राजनीतिक दल यवसवस्थापन 

प्रतिवेदन विामा राजनीतिक दल यवसवस्थापन सम्बतधमा गररएका कायाहरू देहायअनुसार 

रहेका छन् ： 

१.  अको सतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० को सम्बतधमा संतवधान सभा 

अदालिमा परेका तनवााचन वदर सम्बतधी दहेायका २२ वटा मुद्दाहरूमा आयोगको 

िफा बाट बहस, पैरवी भएको िथा सबै मुद्दाहरू संतवधानसभा अदालिबाट फैसला 

भइसकेको छ ： 

िातलका न.ं १२ 

अको सतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० को सम्बतधमा दायर भएका 

मुद्दाहरू 

ि.स.ं उजरुीकिाा तवपिी 

१. गोम्बु शेपाा, सोलुिुम्बु बलबहादरु के सी सोलुिुम्बु 

२. तललानाथ श्रषे्ठ, तसराहा ५ पुष्पकमल दाहालसमेि, तसराहा ५ 

३. भगविी चौधरी, सुनसरी ३ 
तवजय कुमार गच्छेदारसमेि, 

सुनसरी ३ 

४. 
तजप तछरीङ्ग लामा, 

दोलिा १ 
पावाि गरुुङ्गसमेि, दोलिा १ 

५. 
गयानतद मण्डल गगाई, 

मोरङ्ग ४ 
तशव कुमार मण्डलसमेि, मोरङ ४ 

६. 
नतदबहादरु पुन, काठमाण्डौ 

४ 
गगन थापासमेि, काठमाण्डौ ४ 

७. 
नवलककशोर साह सडुी, 

सप्तरी २ 
अशोक कुमार मण्डलसमेि,सप्तरी २ 

८. 
सुरीिा कुमारी साह, 

महोत्तरी ४ 
चतद्रेश्वर झासमेि, महोत्तरी ४ 
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ि.स.ं उजरुीकिाा तवपिी 

९. 
जानकीशरण साह, महोत्तरी 

२  
ककरण यादव, महोत्तरी २ 

१०. 
रामररझन यादव, तसराहा 

३ 
तसिादेवी यादवसमेि, तसराहा ३ 

११. प्रतमला राई, उदयपरु २ मतजुकुमारी चौधरी, उदयपुर २ 

१२. 
रतवकला शमाा तयौपान,े 

गोरिा २   
तहिराज पाण्डेसमेि, गोरिा २ 

१३. तवशाल िड्का, दोलिा १ पावाि गरुुङ्गसमेि, दोलिा १ 

१४. अजयकुमार गुप्ता, रौिहट १  माधवकुमार नेपालसमेि,रौिहट  १ 

१५. मो इकद्रश राईन, महोत्तरी २ ककरण यादवसमेि, महोत्तरी २ 

१६. 
तशवपुजन राय यादव, 

सलााही ६ 
अमरेश कुमार हसहसमेि,सलााही  ६ 

१७. 
गफार अतसारी तमया, 

सुनसरी ५ 
उपेतद्र यादवसमेि, सुनसरी  ५ 

१८. 
सर्षमला लामा, 

समानुपातिक 
तनवााचन आयोग काठमाण्डौसमिे 

१९. 
गोपालजी जंग शाह, रुकुम  

२  

जनादान शमाा प्रभाकरसमेि, रुकुम  

२ 

२०. मो इतस्ियाक राई, बाौँके २ तनवााचन आयोग काठमाण्डौसमिे 

२१. बालकृष्ण तयौपानेसमेि तनवााचन आयोग काठमाण्डौसमिे 

२२. सुतमिा देवी कलवार तनवााचन आयोग काठमाण्डौसमिे 

उपरोक्त २२ वटा मुद्दाहरू मध्ये उजुरी किाा सुतमिादवेी कलवार तवपिी तनवााचन 

आयोगसमेि भएको तनवााचन बदर मुद्दामा आंतशक दाबी पुग् ने र बाौँकी अतय मुद्दामा दाबी 

नपुगी तनवााचन आयोगको पिमा फैसला भएको छ । 

२. हालसम्म आयोगमा दिाा भएका राजनीतिक दलहरू १८० मध्ये राजनीतिक दल 

सम्बतधी ऐन, २०५८ बमोतजम दिाा भएका राजनीतिक दल ४९ र संतवधान िथा 

तनवााचन सम्बतधी प्रचतलि कानुन बमोतजम तनवााचन प्रयोजनका लातग दिाा भएका 

१३१ राजनीतिक दलहरू रहकेा छन् । जसमध्ये ३१ राजनीतिक दलको 

संतवधानसभामा प्रतितनतधत्व रहकेो छ । 
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३. आयोगमा दिाा रहकेामध्ये ४२ राजनीतिक दलले तनयतमि रूपमा आययवसय 

तववरणको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यसमध्ये १२ राजनीतिक दलले 

आयोगले कदएको समयभतदा पतछ बुझाएको दतेितछ । त्यसै गरी ६८ राजनीतिक 

दलले एक विाको र ४९ राजनीतिक दलले दईु विाको आययवसयको तववरणको वार्षिक 

प्रतिवेदन  बुझाउन बाौँकी रहकेो छ । आयोगमा तनवााचन प्रयोजनको लातग दिाा 

भएका राजनीतिक दल मध्ये २१ दलले लगािार िीन विादतेि आययवसयको 

तववरणको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।  

४. अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० मा समानुपातिक तनवााचनमा भाग 

तलएका १२२ दलमध्ये १०४ वटा राजनीतिक दलले माि िचाको तववरण 

बुझाएकोमा बाौँकी १८ राजनीतिक दललाई आयोगको तनणायानुसार रु १०००।- 

(एक हजार रुपैयाौँ) जररवाना गररएको तथयो, जसमध्ये हालसम्म ५ राजनीतिक 

दलले जररवाना बुझाएका छन्  र १३ राजनीतिक दलले जररवाना बुझाएका  

छैनन् ।  

५. अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० मा पतहलो हुने  तनवाातचि हुन े

तनवााचन प्रणालीिफा  तनवााचनमा भाग तलएका उम्मेदवार ६१२५ मध्ये १४९७ 

जनाले तनवााचन िचाको तववरण नबुझाएका र तववरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई 

आयोगको तनणायानुसार रु ५००।- (पाौँच सय रुपैयाौँ) जररवाना गररएको तथयो । 

जसमध्ये २१० जनाले जररवाना बुझाइसकेका र १२८७ जनाले बुझाउन बाौँकी 

रहेको छ । 

६. आ.व.२०७०।०७१ मा ४६ राजनीतिक दलहरूले माि वार्षिक आययवसयको तववरण 

बुझाएका र नबुझाउने दलहरूलाई तववरण बुझाउन पिाचार गररएको छ । 

 

७. राजनीतिक दलहरूको केतद्रीय कायाकाररणी सतमतिहरूको पदातधकारी िथा 

सदस्यहरूको समावेशी तववरण अयावावतधक गनाका लातग दलहरूलाई सोको तववरण  

पठाउन  पिाचार गररएको छ । 
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८. यस आ.व. मा राजनीतिक दल सम्बतधी ऐन, २०५८ बमोतजम दहेायअनुसारका ३ 

वटा राजनीतिक दल दिाा भएका छन् ： 

िातलका न.ं १३ 

आ.व. २०७१/७२ मा दिाा भएका राजनीतिक दलहरू 

ि .सं.  राजनीतिक दल दिाा तमति 

१. नेपाल लोकिाततिक जनिा काौँग्रेस २०७१।९।९ 

२. नेपाल सद् भावना पाटषीय २०७१।१२।१ 

३. रातिय जनमुतक्त पाटषीय  )लोकिाततिक(  २०७२।२।२५ 

९. आयोगको तमति २०७१।१२।१ को तनणायानुसार सङ्घीय सद् भावना पाटषीय र नेपाल 

सद् भावना पाटषीय संयुक्त भई ‘नेपाल सद् भावना पाटषीय’ नामक राजनीतिक दल दिाा 

भएको छ । 

१०. आयोगको तमति २०७२।२।२५ को तनणायानुसार रातिय जनमुतक्त पाटषीयबाट अलग 

भई ‘रातिय जनमुतक्त पाटषीय (लोकिाततिक) नेपाल’ नामक राजनीतिक दल दिाा 

भएको  छ । 
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पररच्छेद ९ 

स्रोि पररचालन 

९.१ स्रोि यवसवस्थापन 

आर्षथक विा २०७१।७२ मा आयोग र अतिगािका कायाालयहरूको लातग तवतभत न 

कायािमहरू सञ् चालन गना नेपाल सरकार र  शाततिकोि सतचवालयबाट बजेट िथा 

कायािम स्वीकृि भएको तथयो । त्यसैगरी तवकास साझेदार िथा दािा रािहरूबाट 

आयोगको माग बमोतजम आर्षथक िथा प्रातवतधक सहायिासमेि प्राप्त भएको तथयो । 

९.२ तवतनयोजन, तनकासा र िचा 

आर्षथक विा २०७१/७२ मा आयोगको लातग तवतनयोजन तनकासा र िचाको तववरण बजेट 

शीिाकगिरूपमा दहेायबमोतजम रहकेो छ ：  

िातलका न.ं १४ 

आर्षथक विा २०७१/७२ मा तवतनयोजन, तनकासा र िचाको तववरण (रु. हजारमा) 

ि.सं

. 

तववरण वार्षिक 

बजटे 

तनकासा िचा बाौँकी 

१․  २१२००१३ तनवााचन आयोग 

(चालु िचा) 
६७९४७ ६२९८१ ६२९८१ ४९६६ 

२․  २१२०११३ तनवााचन आयोग, 

मिदािा नामावली अयावावतधक 

सङ्कलन-मिदािा पररचयपि 

(चालु िचा) 

३२१२४ ६२८८ ६२८८ २५८३६ 

३. २१२१०१३ तनवााचन आयोग 

(चालु िचा) 
१५७०० ५४७५ ५४७५ १०२२५ 

४. २१२००२३ तजल्ला तनवााचन 

कायाालय ७५ (चाल ुिचा) 
२३०२७३ १८७०४६ १८७०४६ ४३२२७ 

५․  २१२१०१४ तनवााचन आयोग 

संस्थागि सुदढृीकरण (पूौँजीगि 

िचा) 

५२५०० ३९१८१ ३९१८१ १३३१८ 

६. ६०२०२०४ तनवााचन आयोग २७२०० २१३९३ २१३९३ ५८०७ 
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ि.सं

. 

तववरण वार्षिक 

बजटे 

तनकासा िचा बाौँकी 

(पूौँजीगि िचा) 

७․  ३४९१०१३ शाततिकोि (गि 

विाको मौज्दािसमेि) 

५४३५४६९ ५४३५४६९ ४३४३६४५ १०९१८२३ 

जम्मा ५८६१२१२ ५८६१२१२ ५७५७८३२ ४६६६००९ 

९.३ राजस्व/धरौटी 

(क) यस आ.व. मा आयोग र अतिगाि रहकेा तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूबाट 

जम्मा रू. १,०८,४५,०१,९३८।७९ राजश्वसतहि तवतभन्न आम्दानी भएको 

तथयो । 

(ि) यस आ.व. मा तवतभन्न शीिाक अतिगाि आयोग र अतिगाि रहेका तजल्ला 

तनवााचन कायाालयहरूबाट रू.३८,७९,०७५।८५ धरौटी प्राप्त भएको तथयो । 

सो धरौटी रकममध्ये रू. ९,७४,४७१।०० कफिाा गररएको तथयो भने रू. 

२९,०४,६०४।८५ धरौटी बाौँकी रहकेो छ ।  

९.४ बेरूज ुफछयौट प्रगति तववरण 

महालेिा परीिकको प्रतिवेदन, २०७० अनुसार आयोग र अतिगाि कायाालयहरूको 

आ.व.०७१/७२ सम्ममा फछयौट गनुापने बेरूजु रू. ३६ करोड ०६ लाि ९७ हजार रहकेो 

तथयो । यस अवतधमा सो बेरूजु मध्ये रू. २० करोड ०९ लाि २१ हजार (५५.७%) 

फछयौट भएको छ । बेरूजु फछयौटको तववरण तनम् नानुसार प्रस्िुि गररएको छ ： 

िातलका न.ं १५ 

बेरूजु फछयौट वार्षिक प्रगति तववरण  

ि. स.ं तववरण रकम (रू. 

हजारमा) 

१. महालेिा परीिकको वार्षिक प्रतिवेदन 

२०७० अनुसार आर्षथक विा २०७१/७२ मा 

फछयौट गनुापने जम्मा बेरूजु रकम 

२८५२५३ 

आ.व. २०७०/७१ सम्ममा फछयौट गनुापने 

जम्मा बेरूजु रकम 
७५४४४ 
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ि. स.ं तववरण रकम (रू. 

हजारमा) 

२. जम्मा बेरूजु रकम ३६०६९७ 

 

३. 

जम्मा फछयौटमध्ये तनयतमि/प्रमाण पेशबाट 

असुल उपर भै फछयौट  भएको 
२६७०९ 

जम्मा फछयौटमध्ये नगद असुल उपर भै 

फछयौट  भएको 
५१३ 

जम्मा फछयौट मध्ये पेश्की फछयौटबाट १७३६९९ 

४. बाौँकी वेरुजु 

 
१५९७७६ 
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पररच्छेद १०  

नपेालको सतंवधान, २०७२ को प्रारतम्भक मस्यौदाउपर 

सझुाव 
 

नेपाली जनिाबाट आफ्नो लातग आफैौँ संतवधान बनाउने प्रकियालाई सतुनतिि गना सम्वि ्

२०७० सालमा सम्पि अको संतवधानसभाको तनवााचनबाट गरठि संतवधानसभाले 

“नेपालको संतवधान, २०७२” को प्रारतम्भक मस्यौदा तमति २०७२ असार २३ गिे नेपाल 

राजपिमा प्रकाशन गरी उक्त प्रारतम्भक मस्यौदाउपर जनस्िर, तवज्ञ एवं 

सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव सङ्कलनका लातग आह्वान गररएको सतदभामा 

तनवााचन आयोग एवं तनवााचनसम्बद्ध समेिका तवियमा आयोगको िफा बाट तवतभन्न 

तमतिमा सुझाव पेश गररएको तथयो ।  

तनवााचन आयोगको संवैधातनक यवसवस्था, तनवााचन प्रणाली र राजनीतिक दल 

यवसवस्थापन सम्बतधी तवियमा आयोगको िफा बाट कदइएका सुझावहरू दहेायबमोतजम 

रहेका छन् ： 

१. तनवााचन आयोगको संरचना र अतधकार सम्बतधमा 

(क) तनवााचन आयोग गठन गदाा समावेशी र यवसावसातयक दििाको आधारमा 

पदातधकारीहरू रहने गरी यवसवस्था गनुापने,  

(ि) प्रमुि तनवााचन आयुक्त र तनवााचन आयुक्तको पदमा तनयुक्त हुनको लातग 

कम्िीमा ४५ विा उमेर पूरा भएको हुनुपने, 

(ग) तनवााचन आयोगका पदातधकारीहरूको सेवा र सुतवधासम्बतधी शिा सवोच् च 

अदालिको तयायाधीशसरह हुने गरी यवसवस्था गनुापने, 

(घ) संवैधातनक तनकायका पदातधकारीहरूको हालको पदको तनरतिरिा कायम हुने 

गरी यवसवस्था गनुापने,  

(ङ) स्विति, तनष्पि र स्वीकाया तनवााचन गराउनको लातग तनवााचन आयोगको 

स्थापना भएको कुरा संतवधानमा उल्लेि हुनु पने, 

(च) स्वदशे िथा तवदशेमा रहकेा मिदािाहरूको नामावली ियार गने र मिदािाले 

मिदान गना पाउने उमेर पुगेको तमति (Cut Off Date) िोक् ने अतधकार 

तनवााचन आयोगलाई रहनुपने, 
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(छ) धारा २४४ को उपधारा (६) मा रहेका “िर चरम आर्षथक तवश्रृंिलिाका कारण 

सङ्कटकाल घोिणा भएको अवस्थामा यो यवसवस्था लागू हुने छैन” भन्ने 

प्रतिवतधात्मक वाक्यांश हटाउनुपने, 

(ज) तनवााचनको समयमा तनवााचनमा संलग् न रहकेा कमाचारीले (तशिकसमेि) 

प्रचतलि कानुन तवपरीि काम गरेमा वा तनवााचन आयोगले कदएको तनदशेन 

पालना गरेको नदतेिएमा आयोगले तवभागीय कारवाही गना पाउने र राम्रो 

काम गनेलाई पुरस्कृि गने अतधकार समावेश हुनुपने, 

(झ) तनवााचन िेि तनधाारण आयोगमा तनवााचन आयोगको प्रतितनतधसमेि रहन ु 

पने । 

२. तनवााचन प्रणाली सम्बतधमा 

(क) पतहलो हुने तनवाातचि हुने तनवााचन प्रणाली (FPTP) िफा  एक उम्मेदवारले 

एकैपटक एकभतदा बढी स्थानमा उम्मेदवार कदन नपाउने गरी यवसवस्था गनुापने, 

(ि) धारा ८८ को उपधारा (२) मा शिप्रतिशि आरिण गरेको दतेिएकोले ५० 

प्रतिशि भतदा बढी नहुने गरी आरिण गररनुपने, 

(ग) पतहलो हुने तनवाातचि हुने तनवााचन प्रणाली (FPTP)  िफा  राजनीतिक दलले 

उम्मेदवार चयन गदाा मतहला, जनजाति, दतलि, मधेशी िथा सीमातिकृि 

समूहको प्रतितनतधत्व हुने गरी यवसवस्था गनुापने, 

(घ) नेपाल सरकारसौँग परामशा गरी स्थानीय तनकायको तनवााचनको तमति घोिणा 

गना सक् ने अतधकार तनवााचन आयोगलाई हुने यवसवस्था रहनुपने, 

(ङ) रािपति, उपरािपति,  सङ्घीय संसद र प्रदशेसभाको तनवााचन हुने तमति 

संतवधानमा नै उल्लेि गनुापने वा नेपाल सरकारसौँगको परामशामा तनवााचन 

आयोगले तमति िोक् नसक् ने यवसवस्था हुनुपने, 

(च) पतहलो पटक स्थानीय तनकायको तनवााचन संतवधान जारी भएको तमतिले ६ 

मतहनातभि शुरु गने गरी यवसवस्था गनुापने, 

(छ) स्थानीय तनकायमा रहने वडाअध्यिको तनवााचन पतहलो हुने तनवाातचि हुने 

तनवााचन प्रणाली (FPTP) बाट हुने गरी यवसवस्था गनुापने, 

(ज) प्रस्िातवि मस्यौदाको धारा ८८ को उपधारा (८) बमोतजम मतहलाको सङ्ख्या 

पुर् याउन प्रातवतधक समस्या पने दतेिएकोले सोबारे पुनर्षवचार गरी आवश्यक 

यवसवस्था तमलाउनुपने, 
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(झ) नेपालको संतवधान, २०७२ जारी हुौँदाका बिि प्रदशेहरूको सीमाङ्कनसतहि 

जारी हुनुपने, 

(ञ) नागररकलाई मिदानको अतधकार (Right to Vote) हुने यवसवस्था संतवधानमा 

रहनुपने । 

३. राजनीतिक दल यवसवस्थापन सम्बतधमा 

(क) प्रतितनतधसभामा समानुपातिक तनवााचन प्रणाली िफा  आफ्नो प्रतितनतधत्व 

सुतनतिि गना सम्बततधि राजनीतिक दलले ित्काल अगातड सम्पन्न तनवााचनमा 

िसेको कूल सदर मिको तयूनिम िीन प्रतिशि मि प्राप्त गरेको हुनुपने गरी 

तयूनिम सीमाति तवतद ू(Threshold) कायम गने यवसवस्था गनुापने, 

(ि) प्रस्िातवि मस्यौदाको धारा २६४ को उपधारा (४) को िण्ड (ग) को सटृामा 

राजनीतिक दलको तवतभन्न स्िरका कायाकाररणी सतमतिमा मतहला, दतलि 

लगायि उपेतिि र उत्पीतडि िेिका सदस्यहरू समेि रहने समावेशी यवसवस्था 

र दलको तवधानमा दलका सदस्यहरूलाई अनुसाशीि िुल्याउने प्रभावकारी 

यवसवस्थासमेि रहने गरी समावेश गनुापने,  

(ग) पतहलो पटक राजनीतिक दल दिाा गदाा वार्षिक लेिा परीिण प्रतिवेदन पेश 

गनुा पने यवसवस्था अयवसावहाररक दतेिएकोले प्रस्िातवि मस्यौदाको धारा २६४ 

को उपधारा (३) मा रहेको “वार्षिक लेिा परीिण प्रतिवेदनका अतिररक्त” भन्ने 

शव्दहरू हटाउनुपन,े  

(घ) धारा २६४ को उपधारा (४) को िण्ड (ि) मा राजनीतिक दलको तवधानमा 

५ विामा अतनवाया रूपमा सो दलका सङ्घीय र प्रदशे िहका प्रत्येक 

पदातधकारीको तनवााचन हुने यवसवस्था गररनुपने,  

(ङ) राजनीतिक दल दिाा तनवााचन प्रयोजनको लातग माि गररनुपने, 

(च) धारा १४१ को उपधारा (३) को िण्ड (ि) सङ्घीय संसद वा प्रदशे सभाको 

तनवााचन सम्बतधी तववाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदशे सभा सदस्यको 

अयोग्यिा सम्बतधी प्रश्नको तनरुपण गने अतधकार “संवैधातनक अदालि” भतदा 

‘तनवााचन अदालि’ रातिनु उपयुक्त हुने । 
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४. तवतवध 

(क) आयोगका पदातधकारी सङ्घीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदहेी हुनु पने र 

आयोगको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतितनतधसभाको 

सतमतिबाट हुने भतनएको धारा २८४ हटाउनु पने, 

(ि) स्थायी प्रकृतिको तनवााचन अदालिको यवसवस्था गनुापने । 

(ग) प्रस्िातवि मस्यौदाको धारा २७९ मा तनवााचन सेवा समेि रहने गरी यवसवस्था 

गनुापने, 

(घ) तनवााचन आयोगका पदातधकारीहरूको पदनाममा एकरूपिा नदेतिएकोले 

एकरूपिा कायम हुने गरी तमलाउनु पर्ने, 

(ङ) धारा २४४ को उपधारा (१) मा रहकेो “अतय” भन्ने शव्द हटाउने । 
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पररच्छेद ११ 

तवतवध 

११.१ आयोगबाट तवदाइ 

प्रमिु तनवााचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रिेीको तवदाइ  

आयोगका प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रेिीको उमेर हदका कारण तमति 

२०७२।०२।२ गिेदतेि पदावतध समाप्त भएको छ । पवाि तजल्लामा तव.सं. २००६ 

सालमा जतमनुभएका श्री उप्रेिीले सन् १९९० दतेि सन् २००४ सम्म तनवााचन आयोगमा 

तनवााचन तवज्ञ, तव.सं. २०६३ कार्षिक २३ दतेि २०६६ जेष्ठ २० सम्म तनवााचन आयुक्त, 

तव.सं. २०६६ जेष्ठ २१ दतेि २०६९ कार्षिक २२ सम्म कायावाहक प्रमुि तनवााचन आयुक्त 

र तव.सं. २०६९ चैि ११ दतेि प्रमुि तनवााचन आयुक्तको रूपमा काया गनुाभएको तथयो । 

श्री उप्रेिीले तनवााचन प्रकिया, प्रणाली िथा यवसवस्थापनसम्बतधी कररब २५ विाको 

अनुभव हातसल गनुाभएको तथयो । 

तनवााचन आयकु्त डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुरको तवदाइ  

तनवााचन आयुक्त डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुरको उमेर हदका कारण तमति २०७१।९।७ 

गिेदतेि सेवा तनवृत्त हुनुभएको छ । वहाौँले तव.सं. २०६९ चैि ११ दतेि तनवााचन 

आयुक्तको रूपमा काया गनुाभएको तथयो । सन् १९७५ मा सरकारी सेवा प्रवेश गनुाभएका 

वहाौँले परराि मतिालय अतिगािका तवतभन्न उच् च पदहरूमा रही कायाभार सम्हाल्नुभएको 

तथयो ।   

११.२ सम्माननीय रािपतिज्यसूौँग भेटघाट  

ित्कालीन कायावाहक प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री दोलिबहादरु गुरूङ, तनवााचन आयुक्त 

डा. अयोधीप्रसाद यादव र तनवााचन आयुक्त श्री इला शमााले २०७२ साल जेष्ठ १५ गिे 

सम्माननीय रािपति डा. रामवरण यादव समि वहाौँकै कायाकिमा भेटघाट  

गनुाभएको छ ।  

भेटका अवसरमा कायावाहक प्रमुि तनवााचन आयुक्तले २०७२ वैशाि १२ गिेको भूकम्प 

र त्यसपतछका पराकम्पनबाट आयोग र अतिगािका कायाालयहरू िथा तवतभन्न तजल्लाका 

मिदानस्थलमा पुगेको ितिका सम्बतधमा जानकारी गराउौँ द ैभूकम्पबाट बढी प्रभातवि 

१४ वटा तजल्लामा मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक तवशेि कायािम 

सञ् चालन गररनेसमेि जानकारी गराउनु भएको तथयो । आयोगले िजुामा गरी जारी गरेको 

दोस्रो रणनीतिक योजनाको दस्िावेज सम्माननीय रािपतिज्यूलाई उपलधध गराउौँ दै 

प्रस्िुि रणनीतिक योजनाले तलएका रणनीतिको बारेमासमिे कायावाहक प्रमुि तनवााचन 

आयुक्तले आफ्ना धारणा राख्नुभएको तथयो । त्यसैगरी सम्माननीय रािपतिज्यूले स्थानीय 
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तनकाय तनवााचनको बारेमा तजज्ञासा राख्नुभएकोमा स्थानीय तनकाय (तनवााचन 

कायातवतध) ऐन, २०४८ संशोधनका लातग आयोगले नेपाल सरकारसमि पठाएको 

जानकारी गराइयो र ऐन संशोधन भएमा आयोग स्थानीय तनकायको तनवााचन गराउन 

सिम र ियार रहेको जानकारी गराइएको तथयो । 
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पररच्छेद १२  

आर्षथक विा २०७१／०७२ का मखु्य मखु्य उपलतधधहरू, 

प्रमिु समस्या िथा  चनुौतिहरू र समस्या समाधानका 

लातग चाल्नपुन ेकदमहरू 

          

१२.१ आर्षथक विा २०७१／०७२ का मुख्य मुख्य उपलतधधहरू 

प्रतिवेदन विामा आयोगले हातसल गरेका उपलतधधहरूलाई देहायअनुसार उल्लेि 

गररएको छ ：   

१. बाग्लुङ तजल्ला तनवााचन िेि नं. १ बाट तनवाातचि सभासद श्री हररबहादरु 

िड्काको तमति २०७१ मंतसर २१ गिे सवारी दघुाटनामा मृत्यु भएकोले तमति 

२०७१/१२/२८ गिे उक्त िेिमा उपतनवााचन सम्पन्न भएको । सो उपतनवााचनमा 

तवयावुिीय मिदान उपकरणको प्रयोग गररएको हुनाले बदर मि शूतय रहेको, 

२. आ.व. २०७१।०७२ मा मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक कायािम 

अतिगाि तनरतिर दिाा कायािम (तजल्ला तनवााचन कायाालय, तजल्ला प्रशासन 

कायाालय िथा इलाका प्रशासन कायाालय) बाट ३,४८,४९० एव ंघुम्िी तशतवरबाट 

११,८७० गरी ३,६०,३६० जना िथा २०७१ माघ १५ दतेि चैि मसातिसम्म 

सञ् चातलि तवशेि कायािमबाट ४,०१,४६५ गरी जम्मा ७,६१,८२५ को नाम दिाा 

भएको । फोटोसतहिको मिदािा नामावलीमा आ.व. ०७१/७२ सम्ममा दिाा भएका 

कुल मिदािाको सङ्ख्या १,३२,५१,१९५ रहेको, 

३. दतिण एतसयाली रािका तनवााचन यवसवस्थापन तनकायको साझा मञ् च (Forum of 

the Election Management Bodies of South Asia, FEMBoSA) को पाौँचौ ौँ 

सम्मेलन काठमाण्डौंमा तमति २०७१/८/१३ र १४ (November 29 & 30, 2014) 
गिे सम्पन्न भएको । सो सम्मेलनको १० बुौँदे घोिणापिको बुौँदा नं. ३ बमोतजम 
South Asian Institute for Democracy and Electoral Studies (SAIDES) को 

नेपालमा स्थापना गनाका लातग ियारी भइरहकेो, 

४. २०७१ श्रावण ९ दतेि १३ गिेसम्म ७५ तजल्लाका तजल्ला तनवााचन अतधकारी, 

आयोगका सम्पूणा कमाचारी, आयोगका पदातधकारी र तवशेिज्ञको सहभातगिामा 

आयोगको दोश्रो पञ् चविषीयय रणनीतिक योजना (२०७१/०७२–२०७५/०७६) 

िजुामा गररएको । सोको कायाातवयनको लातग कायायोजना समेि ियार गररएको, 
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५. तवदशेमा रहकेा नेपाली नागररकहरूको मिदािा नामावलीमा नाम दिाा गन े

सम्बतधमा साउदी अरेतबया, संयकु्त अरब इतमरेट्स, कुवेि, किार, बहराइन र 

अमेररकाको भ्रमण गरी सम्भायवसिा अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको, 

६. आयोगको सङ्गठन संरचनालाई समयानुकूल चुस्ि, दरुुस्ि बनाई प्रभावकारी सेवा 

उपलधध गराउन तवयावमान सङ्गठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरी सङ्गठन िथा 

यवसवस्थापन सवेिण प्रतिवेदन ियार गरी मततिपररिदमा स्वीकृतिका लातग पेश 

भएको, 

७. स्वीकृि लैतङ्गक िथा समावेशीकरण नीतिको प्रभावकारी कायाातवयनको लातग 

पाौँच विे लैतङ्गक िथा समावेशी रणनीति (तव.सं. २०७१/०७२–२०७५/०७६) 

िथा एक विषीयय कायायोजना स्वीकृि भई कायाातवयन भइरहकेो, 

८. तजल्ला तनवााचन कायाालय कैलाली र कास्कीमा िेिीय तनवााचन तशिा िथा सूचना 

केतद्रको सञ् चालन प्रारम्भ गररएको, 

९. आयोगको तनयतमि प्रकाशन अधावार्षिक तनवााचन पतिकाको विा ४, अङ्क १,  

पूणााङ्क ६,  २०७१ असोज अङ्क िथा िैमातसक तनवााचन बुलेरटनको विा ४, अङ्क 

२,  पूणााङ्क १२,  २०७१ पुस अङ्क, विा ४, अङ्क ३,  पूणााङ्क १३,  २०७१ चैि 

अङ्क र विा ५, अङ्क १,  पूणााङ्क १४,  २०७२ असार अङ्क प्रकातशि भएका एव ं

वार्षिक प्रतिवेदन, २०७०/७१ समेि प्रकातशि भएको,    

१०. अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० िथा उपतनवााचनमा गररएका 

तनवााचनसम्बतधी तवतभन्न कायाहरूलाई समेटेर अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन 

प्रतिवेदन, २०७२ ियार भएको, 

११. हालसम्म भएका तनवााचनहरूको ियायाङ्कको िोजी गरी Election Statistical 

Pocket Book ियार गररएको, 

१२. अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० र उपतनवााचनका तवतभन्न तववरणहरू 

समावेश गरी अको संतवधानसभा सदस्य तनवााचन, २०७० ियायाङ्कीय झलक 

(नेपाली र अङ्ग्रेजी भािामा) प्रकाशन गररएको, 

१३. तवतभन्न िहका तनवााचनका लातग लागू गना सककने तनवााचन आचार स ंतहिा 

सरोकारवालासौँग अतिरकिया गरी ियार भएको र आयोगबाट २०७२/३/१४ मा 

स्वीकृि भएको । 

१२.२ प्रमिु समस्या िथा चुनौतिहरू 

प्रतिवेदन विामा कायािम सञ् चालन गने िममा आइपरेका मुख्य मुख्य समस्या िथा 
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चुनौतिहरू दहेाय बमोतजम उल्लेि गररएको छ  

१. मिदािा नामावली दिाा िथा अयावावतधक काया थप प्रभावकारी बनाउने,  

२. मिदािाको सहभातगिामा वृतद्ध गने र बदर मि तयूनीकरण गने, 

३. मिदािा पररचयपिलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने,  

४. लामो समयदतेि स्थानीय तनकाय तनवाातचि जनप्रतितनतध तवतहन हुौँदा स्थानीय 

लोकितिको अभ्यास हुन नपाएको अवस्थामा जनसहभातगिालाई सकिय बनाउने, 

५. तवदशेमा रहकेा मिदािाहरूको नाम दिाा गरी तनवााचनमा सहभागी गराउने,  

६. तनवााचन यवसवस्थापनमा नवीन प्रतवतधको प्रयोग गने िथा सोलाई तनरतिरिा कदने, 

७. राजनीतिक दलको तनयमन िथा यवसवस्थापन गने,  

८. तनवााचन यवसवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लैतङ्गक िथा सामातजक समावेतशिा 

सुतनतश् चि गन,े 

९. आयोगको संस्थागि स्मरण (Institutional Memory) लाई मजबुि गराउने,  

१०. अनुगमन िथा मलू्याङ्कनलाई वस्िुतनष्ठ नतिजामा आधाररि र तवश् वसनीय 

बनाउने, 

११. आयोग र अतिगाि कायारि कमाचारीहरूको िमिा अतभवृतद्ध िथा स्थायीत्व कायम 

गने,  

१२. भूकम्पले ितिग्रस्ि भएका मिदान केतद्र/स्थल पुनःतनमााण िथा अपाङ्गमैिी 

बनाउने, 

१३. तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको भवन तनमााण गने, 

१४. तजतसी सामग्री िथा उपकरणको प्रभावकारी यवसवस्थापन गने । 

१२.३ समस्या िथा चनुौति समाधानका लातग चाल्नुपन ेकदमहरू 

प्रतिवेदन विामा कायािम सञ् चालन गने िममा आइपरेका समस्या िथा चुनौतिहरू 

समाधान गना दहेाय बमोतजमका कदमहरू चाल्नुपने दतेिएको छ ： 

१. नयाौँ संतवधानमा यवसवस्था भएबमोतजम आयोगको संस्थागि संरचना र मानवीय 

संशाधनको यवसवस्थापन गने, 

२. मिदािा तशिालाई यवसापक बनाई तनवााचनका प्रकियामा मिदािा सहभातगिा 

अतभवृतद्ध गने र बदर मि तयूनीकरण गने,  

३. मिदािा नामावली दिाा िथा अयावावतधक कायामा यवसापकिा िथा थप प्रभावकाररिा 

ल्याई मिदािा नामावलीलाई पूणा र शुद्ध बनाउने, 
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४. केतद्र, तजल्ला, दिाास्थलसम्म सम्बद्ध तनकायहरू बीच प्रभावकारी समतवय कायम 

गने,  

५. राजनीतिक दल सम्बतधी कानुन पररमाजान िथा तनमााण गरी राजनीतिक दलको 

तनयमन िथा यवसवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने,  

६. तवदशेमा रहेको मिदािाहरूको नाम दिाा िथा तनवााचनमा सहभागी गराउने 

सम्बतधमा अध्ययन, अनुसतधान, कानुन िजुामा र मिदािा नामावलीमा नाम दिाा 

कायािम सञ् चालन गने,  

७. तनवााचन यवसवस्थापनमा नवीन प्रतवतधको प्रयोगलाई तनरतिरिा कदने,  

८. मिदािा पररचयपिलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने र सम्पूणा मिदािामाझ यसको 

महत्त्वबारे सचेिना प्रवाह गने,  

९. आयोग र अतिगाि कायारि कमाचारीहरूको िमिा अतभवृतद्ध गने र उनीहरूको 

मनोबल उच् च राख्दै स्थायीत्व कायम गने,  

१०. आयोगको िेिातधकारसौँग सम्बततधि तवियमा अध्ययन, अनुसतधान, अनुभव 

आदानप्रदान एवम् सूचना र ियायाङ्कलाई अयावावतधक, एकीकृि िथा सङ्गृहीि गरी 

संस्थागि स्मरणलाई मजबुि बनाउने,  

११. तनवााचन यवसवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लैतङ्गक िथा सामातजक समावेतशिा 

सुतनतश् चि गना लैतङ्गक िथा सामातजक समावेशीकरण नीतिको प्रभावकारी 

कायाातवयन गने, 

१२. भूकम्पले ितिग्रस्ि भएका मिदान केतद्र/स्थलहरूको पुनःतनमााण गने िथा मिदान 

केतद्रलाई ितमकरूपमा अपाङ्गमैिी बनाउन,े  

१३. अनुगमन िथा मूल्याङ्कनलाई वस्िुतनष्ठ, नतिजामा आधाररि र तवश्वसनीय 

बनाउने, 

१४. तजतसी सामग्री िथा उपकरणको ममाि सम्भार गरी चालु अवस्थामा राख् ने िथा 

बदललदो पररतस्थति अनुसार नयाौँ सामग्री िथा उपकरण प्रातप् ि गने, 

१५. तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूको लातग भवन प्रातप् ि कायालाई िीििा ददद ैजग्गा 

भएका कायाालयहरूको भवन तनमााण गने ।  
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अनुसूचीहरू 
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अनुसूची-१  

प्रमिु तनवााचन आयकु्त िथा तनवााचन आयकु्तहरूको काया तवभाजन 
 

१. प्रमिु तनवााचन आयकु्त श्री नीलकण्ठ उप्रिेी 

(क) प्रशासन िथा जनशतक्त 

(ि) प्रतवतध 

(ग) जनसम्पका , समतवय एवं अनुगमन 

(घ) प्रेस एवं सञ् चार यवसवस्थापन 

२. तनवााचन आयकु्त श्री दोलि बहादरु गरुुङ 

(क) राजनीतिक दल 

(ि) सामग्री यवसवस्थापन 

(ग) तनवााचन सुरिा 

(घ) तनयमावली िथा तनदतेशका 

(ङ) मिदािा तशिा 

३. तनवााचन आयकु्त डा. अयोधीप्रसाद यादव 

(क) आचार संतहिा 

(ि) तनवााचन तववाद तनरूपण 

(ग) मिदािा नामावली/पररचयपि 

(घ) आर्षथक यवसवस्था 

(ङ) मिपि र नउड्ने मसी 

४. तनवााचन आयकु्त डा. रामभक्त पी.बी. ठाकुर 

(क) वैदतेशक सम्बतध/सहयोग 

(ि) तशिण प्रतशिण/िातलम 

(ग) प्रतशिण सामग्री 

(घ) तनवााचन पयावेिण 

५. तनवााचन आयकु्त श्री इला शमाा 

(क) तमतडया सेतटर यवसवस्थापन र अनुगमन 

(ि) योजना 

(ग) तनवााचन कायािम 

(घ) तनवााचन कानुन 
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अनुसूची-२ 

आयोगबाट भएका महत्वपणूा तनणायहरू 

तव.सं. २०७१ साल साउनदतेि २०७२ साल असार मसातिसम्म तनवााचन आयोगका 

तवतभन्न तवियमा  बैठक बसी तनणाय भएका छन् । िीमध्ये केही महत्वपूणा तवियहरू 

दहेायबमोतजम रहेका छन्ः 

ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

1.  2071.04.01 /fli6«o k|hftGq kf6L{sf] clen]v ;+zf]wg ;DaGwdf,  

2.  2071.04.07 FEMBoSA sf] kfFrf} a}7s Joj:yfkg ug]{ ;DaGwdf,   

3.  2071.04.21 
ljb]zdf /x]sf g]kfnL dtbftfx?sf] gfd btf{ ;DaGwL gLlt 

cWoog tyf ;'emfjsf] ;Gbe{df ljleGg b]zx?sf] :ynut 

cWoog e|d0fsf] nflu 6f]nL k7fpg] ;DaGwdf, 

4.  2071.05.04 ;+ljwfg;ef cbfntdf sfuhft pknAw u/fpg] ;DaGwdf, 

5.  2071.05.04 sfg'g th"{df pk;ldlt u7g ug]{ ;DaGwdf, 

6.  2071.05.09 
lgjf{rg vr{ ga'emfpg] pDd]bjf/x?nfO{ sf/jfxL ug]{ 

;DaGwdf, 

7.  2071.05.09 
/fhgLlts bn btf{ lstfjdf /fhgLlts bnx?sf] ljj/0f 

;dfj]z ug]{ ;DaGwdf, 

8.  2071.05.18 k|fljlwssf] ;]jf s/f/df lng] ;DaGwdf, 

9.  2071.05.20 
lgjf{rg ;DaGwL s]xL g]kfn P]gnfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] 

ljw]os :jLs[t u/L cfjZos sf/jfxLsf] nflu k7fpg] 

;DaGwdf, 

10.  2071.06.02 
dn]l;ofdf x'g] lgjf{rg ;DaGwL sfo{qmddf ;xefuL x'g] 

;DaGwdf, 

11.  2071.06.03 
ljb]zdf /x]sf g]kfnL dtbftfx?sf] gfd btf{ ug]{ ;DaGwL 

gLlt cWoog tyf ;'emfj ;ldltsf] Dofb yk ;DaGwdf, 

12.  2071.06.05 
lhNnf tyf Onfsf k|zf;g sfof{nox?df btf{ sd{rf/L 

Joj:yf ug]{ ;DaGwdf, 

13.  2071.06.08 
e'6fgdf x'g] FEMBoSA sf] tof/L a}7s tyf /fhgLltdf 

dlxnf ;xeflutf ;DaGwL sfo{qmddf ;xefuL x'g] 

;DaGwdf, 
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ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

14.  2071.06.14 ;+ljwfg;efdf ;'emfj k]z ug]{ ;DaGwdf,  

15.  2071.06.29 FEMBoSA sf] kfFrf} a}7s ;DaGwdf, 

16.  2071.06.29 AAEA sf] General Assembly df ;xefuL x'g] ;DaGwdf, 

17.  2071.07.10 
dtbftf gfdfjnL ;ª\sng tyf cBfjlws, dtbftf 

kl/rokq tof/L tyf ljt/0f / lgjf{rg÷dtbftf lzIff Pj+ 

;+:yfut Ifdtf ljsf;;DaGwL sfo{qmdx? ;~rfng ug]{, 

18.  2071.07.21 dtbftf kl/rokq tyf ljj/0f cBfjlws ug]{, 

19.  2071.07.21 gofF gu/kflnsf ;DaGwdf, 

20.  2071.07.21 
gd"gf cfrf/ ;+lxtf (Model Code of Conduct) lgdf{0f 

;ldlt u7g ug]{ af/], 

21.  2071.08.17 BRIDGE TtF ;~rfng ;DaGwdf, 

22.  2071.08.22 wGojfb 1fkg tyf dof{bfqmd k'g/fjnf]sg ;DaGwdf, 

23.  2071.08.22 
South Asian Institute for Democracy and Electoral 

Studies (SAIDES) :yfkgf ;DaGwdf, 

24.  2071.08.22 
>Lnª\sfdf x'g] /fi6«klt lgjf{rgdf ko{j]Ifs k7fpg] 

;DaGwdf, 

25.  2071.09.09 
dtbftf gfdfjnL tyf lgjf{rg lzIff tfnLd;DaGwL 

sfo{qmd ;DaGwdf, 

26.  2071.09.09 lgjf{rg lzIff÷dtbftf lzIff sfo{qmd, @)&! ;DaGwdf, 

27.  2071.09.14 
dtbftf gfdfjnL;DaGwL k|lzIf0f ;|f]]t k'l:tsf :jLs[tL 

;DaGwdf, 

28.  2071.09.16 
Joint EC-UNDP Task Force on Electoral Assistance 

Workshop g]kfndf cfof]hgf ug]{, 

29.  2071.09.16 bf];|f] /0fgLlts of]hgfsf] d:of}bf :jLs[t ug]{, 

30.  2071.09.17 
lgjf{rg cfrf/ ;+lxtf ;DaGwdf ;/f]sf/jfnfx?;Fu 

cGt/lqmof sfo{qmd ug]{ af/], 

31.  2071.10.02 
lhNnf tyf Onfsf k|zf;g sfof{nox?df dtbftf btf{ 

sfo{qmd ;~rfng ug]{, 
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ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

32.  2071.10.08 
cli6«ofsf] leogfdf x'g] lgjf{rg ;DaGwL sfo{qmddf Guest 

Lecturer sf] ?kdf ;xefuL x'g] ;DaGwdf, 

33.  2071.10.08 
/fhgLlts bnnfO{ jflif{s cfo–Joosf] ljj/0f k]z ug{ yk 

Dofb lbg] ;DaGwdf, 

34.  2071.10.11 
hlh{ofsf] aft'dLdf x'g] lgjf{rg Joj:yfkg lgsfosf] kfFrf}+ 

aflif{s a}7sdf ;dfj]zL lgjf{rg ljifos ;Dd]ngdf 

;xefuL dgf]gog ug]{ ;DaGwdf, 

35.  2071.10.22 yk Pkm=Pd=sf] nflu ah]6 Joj:yf ug]{ ;DaGwdf, 

36.  2071.10.25 l/Qm ;+ljwfg;ef ;b:o kbdf lgjf{lrt ug]{ ;DaGwdf, 

37.  2071.11.01 df= hoGt rGbsf] 7]ufgf ;RofO{ lbg] ;DaGwdf, 

38.  2071.11.01 lgjf{rg ldlt tf]s]sf] hfgsf/L, 

39.  2071.11.01 ;+ljwfg;ef ;b:o pk–lgjf{rgsf] sfo{qmd ;DaGwdf, 

40.  2071.11.01 dtbfgsf] ;do lgwf{/0f ;DaGwdf, 

41.  2071.11.04 
;+ljwfg;ef ;b:o pk–lgjf{rgsf] ;Gbe{df g]kfn 

;/sf/nfO{ lbg] lgb]{zgx?, 

42.  2071.11.04 
;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg cfrf/ ;+lxtf, @)&) nfu" ug]{ 

;DaGwdf, 

43.  2071.11.04 
afun'ª lhNnf lg=If]=g+= ! ;+ljwfg;ef ;b:o pk–lgjf{rg 

;DaGwL ;+lIfKt sfo{tflnsf, @)&! :jLs[t ug]{ ;DaGwdf, 

44.  2071.11.04 

;+lawfg;ef ;b:o pk–lgjf{rgdf dtbftfsf] nflu !* jif{ 

pd]/ k"/f ePsf] x'g'kg]{ ldlt tf]sL o; k|of]hgsf] nflu 

dtbftf gfdfjnL ;ª\sng tyf cWofjlws sfo{qmd 

:jLs[t ug]{, 

45.  2071.11.06 
k'jL{ l6df]/sf] l8nLdf x'g] 2nd Asian Electoral 

Stakeholder Forum (AESF 2) sf] sfo{qmddf ;xefuL 

dgf]gog ug]{ ;DaGwdf, 

46.  2071.11.08 
kfls:tfgsf] lgjf{rg cfof]usf] lgdGq0ffdf O:nfdfjfb, 

kfls:tfgdf lgjf{rg cWoog e|d0fsf nflu dgf]gog ug]{ 

;DaGwdf, 

47.  2071.11.10 
d'2fsf] cg';Gwfg txlssft clwsf/L tf]Sg ;xdlt 

;DaGwdf, 
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ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

48.  2071.11.10 
;+lawfg;ef ;b:o pklgjf{rg lgb]{lzsf, @)&! :jLs[t ug]{ 

;DaGwdf, 

49.  2071.11.10 
Joint ECN/EC/UNDP Task Force on Electoral 

Assistance Workshop ;DaGwL cjwf/0ff kq :jLs[t ug]{, 

50.  2071.11.10 
afun'ª lhNnf lgjf{rg If]q g+= ! sf] ;+ljwfg;ef ;b:o 

pklgjf{rgdf ljB'tLo dtbfg pks/0fsf] k|of]u / lgjf{rg 

;fdu|L Joj:yfkg ;DaGwdf, 

51.  2071.11.11 
;+ljwfg;ef ;b:o pklgjf{rg, @)&! ;DaGwL tflnd 

sfo{qmd :jLs[lt ;DaGwdf, 

52.  2071.11.13 lgjf{rg lrGx lgwf{/0f ug]{ ;DaGwdf, 

53.  2071.11.17 d'Vo lgjf{rg clws[t lgo'lQm ug]{ ;DaGwdf, 

54.  2071.11.18 ;dfg'kflts tkm{sf] aGb;"rLaf6 gfd x6fpg] af/], 

55.  2071.11.19 cfb]z hf/L ug]{ af/], 

56.  2071.11.19 
5kfO d]l;g / ;f]sf :k]o/ kf6{; tyf cGo lhG;L ;fdu|Lx? 

x:tfGt/0f ug]{ ;DaGwdf, 

57.  2071.11.25 kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] aLdf ;DaGwdf, 

58.  2071.11.28 
lgjf{rg sfo{qmd / dtbfg s]Gb|sf] ;"rL k|sfzg ug]{ 

;DaGwdf, 

59.  2071.11.29 
afun'ª lhNnf lgjf{rg If]q g+= ! sf] clGtd dtbftf 

gfdfjnL :jLs[t ug]{, 

60.  2071.12.01 
g]kfn ;befjgf kf6L{ g]kfn / ;+3Lo ;b\efjgf kf6L{ ;+o'Qm 

ePsf] ;DaGwdf, 

61.  2071.12.10 
jfun'ª lhNnf lgjf{rg If]q g+= ! dtbftf kl/ro–kq 

;DaGwdf, 

62.  2071.12.10 
ljB'tLo dtbfg pks/0fdf /xg] dtkq / lgljbf dtkqsf] 

9fFrf :jLs[lt ;DaGwdf, 

63.  2071.12.12 dtbfg sd{rf/L kl/rfng ;DaGwdf, 

64.  2071.12.13 cf=j=)&).&! sf] jflif{s k|ltj]bg ;DaGwdf, 

65.  2071.12.15 lhNnf k|zf;g sfof{nonfO{ /sd lgsf;f k7fpg] ;DaGwdf, 
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ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

66.  2071.12.15 gd"gf dtbfg sfo{qmd ;~rfng ;DaGwdf, 

67.  2071.12.20 
cf=j= @)&@.&# sf] cfof]usf] gLlt tyf sfo{qmd :jLs[t 

ug]{ ;DaGwdf, 

68.  2071.12.20 
;+ljwfg;ef ;b:o pklgjf{rgsf] s]Gb|Lo tyf ;'Id 

cg'udg ;DaGwdf, 

69.  2071.12.23 
dtbftf kl/ro–kq gePsf] cj:yfdf dtbfg ;DaGwL 

Joj:yf ;DaGwdf, 

70.  2071.12.23 
afun'ª lhNnf If]q g+= ! sf] ;+ljwfg;ef ;b:o 

pklgjf{rgsf] nflu vr{ /sd :jLs[t ;DaGwdf, 

71.  2071.12.27 
lgjf{rg cfof]usf] ;ª\u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0f 

k|ltj]bg, @)&! sfof{Gjog ug]{ ;DaGwdf, 

72.  2071.12.30 ;+ljwfg;ef ;b:o pklgjf{rg kl/0ffd ;DaGwdf, 

73.  2072.01.06 
dtbfg tyf dtu0fgf sfo{df k|fljlws ;xof]u ug]{ sd{rf/L 

v6gk6g ;DaGwdf, 

74.  2072.01.09 
/fhgLlts bn btf{ -lgjf{rg k|of]hg_ lgodfjnL, @)^# 

;+zf]wg ;DaGwdf, 

75.  2072.01.09 /fxt /sd pknAw u/fpg] ;DaGwdf, 

76.  2072.01.14 
Joint EC/UNDP Task force on Electoral Assistance 

Workshop :yug ug]{, 

77.  2072.01.16 
e"sDkaf6 d[To' ePsf hg;fwf/0f k|lt cfof]usf] tkm{af6 

>4fGhnL Pj+ 3fOt]x? k|lt zL3| :jf:Yonfesf] sfdgf, 

78.  2072.01.23 
lhNnf tyf Onfsf k|zf;g sfof{nox?df dtbftf btf{ 

sfo{qmd ;~rfng ug]{, 

79.  2072.01.23 
/fli6«o kl/rokq Joj:yfkg s]Gb|nfO{ gfdfjnL ljj/0f 

pknAw u/fpg], 

80.  2072.01.24 sfof{no ;~rfngsf] nflu a}slNks Joj:yf ug]{ ;DaGwdf, 

81.  2072.02.11 bn btf{ /f]Ssf ;DaGwdf, 

82.  2072.02.11 
lgjf{rg vr{ k]z gug]{ pDd]bjf/x?nfO{ ;kmfO{sf] df}sf lbg] 

;DaGwdf, 
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ि.स.ं तनणाय तमति तनणायको तविय 

83.  2072.02.11 
;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg, @)&) ;DaGwL tYofÍ k|sfzg 

;DaGwdf, 

84.  2072.02.27 df= sdnf ljssf] gfd, y/ ;RofO{ lbg] ;DaGwdf, 

85.  2072.03.06 
g]kfnsf] lgjf{rg Oltxf; gfds k':ts n]vg / k|sfzg 

;DaGwdf, 

86.  2072.03.14 
lgjf{rg cfrf/ ;+lxtf, @)&@ sf] d:of}bf :jLs[t ug]{ 

;DaGwdf, 

87.  2072.03.17 bf];|f] /0fgLlts of]hgfsf] g]kfnL ;+:s/0f :jLs[t ug]{, 

88.  2072.03.17 
csf]{ ;+ljwfg;ef ;b:o lgjf{rg, @)&) tyf pklgjf{rg, 

@)&! sf] k|ltj]bg k|sfzg ;DaGwdf, 

89.  2072.03.20 df= g/]Gb| ljqmd g]DjfËsf] 7]ufgf ;RofO{ lbg] ;DaGwdf, 

90.  2072.03.27 
cf=j= @)&!÷&@ sf] jflif{s If]qLo tyf s]Gb|Lo ;dLIff 

uf]i7L ;~rfng ;DaGwdf, 

91.  2072.03.27 
n}lËs tyf ;dfj]zL /0fgLlt tyf n}lËs tyf ;dfj]zL 

sfo{of]hgf, @)&@ :jLs[t ug]{ ;DaGwdf, 

92.  2072.03.30 k|fljlwssf] ;]jf s/f/df lng] ;DaGwdf, 
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अनुसूची–४ 

काठमाण्डौमा सम्पन्न Forum of Election Management Bodies of South Asia 

(FEMBoSA) को पाौँचौ ौँ बैठकमा नेपालबाहके अतय दशेबाट सहभागी भएका तनवााचन आयुक्त 

िथा प्रतितनतधहरूको नामावली 

A. Independent Election Commission of Afghanistan  

1. Honorable Chairman of the Independent Election Commission of 

 Afghanistan, Mr. Ahmad Yusuf Nuristani,  

2. Honorable Election Commissioner of the Independent Election  

Commission of Afghanistan, Ms Lail Ahrary 

B. Election Commission of Bangladesh 

1. Honorable Chief  Election Commissioner of the Election Commission of  

 Bangladesh Mr. Kazi Rakibuddin Ahmad 

2. Honorable Election Commissioner of the Election Commission of  

 Bangladesh, Mr. Mohammad Abu Hafiz 

3. Secretary of the Election Commission of  Bangladesh Mr. Md. Sirazul Islam 

C. Election Commission of Bhutan 

1. Honorable Chief Election Commissioner  of the Election Commission of  

 Bhutan, Dasho Kunzang Wangdi 

2. Spouse of honorable Chief  Election Commissioner of the Election 

 Commission of Bhutan 

3. Election Officer of the Election Commission of Bhutan, Mr. Kibu Zangpo 

D. Election Commission of India  

1. Honorable Election Commissioner of the Election Commission of India   

Dr. Nasim Zaidi 

2. Director, Election Commission of India   Mr. Yashvir Singh     
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E. Election Commission of Pakistan 

1. Honorable Justice (R) Fazal Ur Rahman, Member of the Election 

 Commission of Pakistan 

F. Department of Elections, Sri Lanka 

1. Honorable Commissioner of Elections, Department of Elections, Sri Lanka, 

 Mr. Mahindra Deshapriya 

2.  Honorable Deputy Commissioner of Elections, Department of Elections,  

Sri Lanka, Mr. S. Achchuthan 

3.  Coordinating Secretary of the Department of Elections, Sri Lanka,              

Mr. Rizan M.A. Hameed 

G. Election Commission of Maldives   

1. Honorable Election Commissioner of the Election Commission of Maldives, 

 Mr. Ismail Habeeb Abdul Raheem 

2. Assistant Director, Information and Communication Technology,  

Mr. Ahmed Muaz 
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अनुसूची–५ 

काठमाण्डौमा सम्पन्न Forum of Election Management Bodies of South Asia –FEMBoSA 

को पाौँचौ ौँ बैठकबाट पाररि १० बुौँद ेकाठमाण्डौ घोिणापि (Resolutions Adopted by the 5th 

Meeting of Forum of the Election Management Bodies of South Asia-FEMBoSA) 

 

Recalling the objectives as envisaged in the Forum Charter and Thimpu Resolutions, 

2013; 

Reaffirming our commitment to ensure free and fair elections promoting participatory 

and inclusive democracies; 

Accepting that inclusion and participation of eligible electors as the cornerstone of 

free and fair elections; 

Admitting the importance of voters' education in general and women voter's 

education in particular for informed voters' choices; 

Recognising the importance of autonomous and independent Election Management 

Bodies (EMBs) for strengthening democracy; 

Appreciating that Research and Development, Technological Advancement and 

Electoral Reforms for transparency and purity of electoral processes are of utmost 

importance for electoral excellence; and  

Acknowledging that constructive and proactive media engagement is essential for 

election management; 

Realizing that campaign/political finance regulation is necessary for fair, free, 

transparent and effective election management; 

We, the member EMBs of Forum of Election Management Bodies of South Asia 

(FEMBoSA), namely Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, 

Pakistan and Sri Lanka assembled here at the Fifth Meeting of FEMBoSA held on 
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29th and 30th of November, 2014 in Kathmandu, Nepal adopt unanimously the 

following Resolutions : 

1. Commend the excellent role played by the Election Commission of Bhutan in 

forming active and effective coordination among member EMBs of FEMBoSA 

during its Chairmanship. 

2. Adopt "Free and Fair Election: Pride of Nation" as the motto of the Forum of 

Election Management Bodies of South Asia. 

3. Welcome the proposal made by Election Commission, Nepal for the 

establishment of a centre for research, exchange, documentation and 

consolidation of electoral learning and innovations taking place among the 

South Asian election management bodies. Such a Centre will be called the 

"South Asian Institute for Democracy and Electoral Studies (SAIDES)" and will 

be located in Kathmandu,  

The institute will endeavor to set up a work plan and carry out the following studies, 

which will be coordinated by the FEMBoSA secretariat: 

3a. Recognize that regulation of campaign finance is now embedded in FEMBoSA's 

work. FEMBoSA will endeavor to build on this theme by conducting a study to 

analyse the current status, organise a regional seminar coordinated by the 

FEMBoSA secretariat, establish a regional research network on Campaign 

Finance and frame an aspirational common minimum requirements for South 

Asian Region.  

3b. Recognising that use of technology is crucial to conduct of free and fair elections, 

member EMBs of FEMBoSA will carry out a regional FEMBoSA study on the 

current status in various EMBs and an initial map of the way forward. 

3c. Acknowledging the importance of autonomous and independent EMBs for 

strengthening democracy, the forum resolves on regional collaboration on 

autonomy and independence of EMBs and decides to establish a regional 

FEMBoSA study network whereby the Forum will conduct a study on the current 
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comparative status of autonomy and independence of all member EMBs and 

set aspirational common minimum requirements in the region. 

3d. Acknowledging the importance of media monitoring as well as the press office, 

the member EMBs of FEMBoSA will: 

- Conduct a FEMBoSA regional study on the current status and sustained 

media engagement 

- Conduct a regional seminar to share the study and map out the way forward  

- Prepare a model media manual for EMBs on handling their press office and 

conducting media monitoring  

- Develop an aspirational common minimum requirement of media monitoring 

and media regulations 

 All the aforementioned activities will be coordinated by the FEMBoSA 

secretariat. However, the member EMBs will actively participate in the research 

and offer to host the regional seminars. 

4. Decide that member EMBs of FEMBoSA will endeavor to introduce 

electoral/voter education curriculum at school level to spread electoral literacy. 

5. Decide that each member EMBs of the FEMBoSA will endeavor to ensure 

inclusion and gender equality in overall electoral processes and systems as per 

their demographic structure.  

 FEMBoSA suggests each EMBs to consider appropriate measures to address 

voter registration and voting of the out-of-country citizens according to the need 

of respective EMBs, having realised the necessity of such measures. 

6. Decide that member EMBs of FEMBoSA will organize exposure visits for other 

EMBs to share experiences and best practices during their countries' elections 

and at other times suitable for them.  
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7. Decide that member EMBs of FEMBoSA will conduct regular capacity 

development exercises in member country’s respective training institutes as an 

essential activity for enhancement of capacity of officials and staff of member 

EMBs of FEMBoSA. Such capacity building exercises will be inclusive and 

suitably and preferably represented by female election administrators. 

8. Accept the proposal made by Honorable Mahinda Deshapriya, Commissioner 

of Elections, Department of Elections, Sri Lanka to host the Sixth Meeting of 

FEMBoSA in response to the request made by Hon'ble Neel Kantha Uprety, 

Chief Commissioner of Nepal at the Closing Session of the Meeting. The 

Meeting proclaims that the date will be decided by the host EMB in consultation 

with the Chairperson of FEMBoSA. The Meeting further agrees that the theme 

for the Sixth Meeting of FEMBoSA could include "Autonomy and Independence 

of Electoral Management Bodies" as proposed by Hon'ble Chief Election 

Commissioner of Nepal.  

9. Decide that the proceeding of FEMBoSA Meetings will be published by the host 

country after holding of the Meeting. Besides such a publication, the host 

country will also publish an annual standardized publication of academic value 

on the key thematic areas of FEMBoSA Meeting at the end of an annual 

conference proposed in the work plan. 

10. The forum suggests that each member EMBs of FEMBoSA will observe a day 

in each calendar year to mark the importance of role played by voters in 

strengthening democracy. 

 Done and concluded at Kathmandu on this 30th of November, 2014. 

 The names of the Heads of delegation, EMBs and signatures go here: 

1. His Excellency Ahmad Yusuf Nuristani, Chairman, Independent Election 

Commission of Afghanistan 

2. His Excellency Kazi Rakibuddin Ahmad, Chief Election Commissioner, Election 

Commission Bangladesh 
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3. His Excellency Dasho Kunzang Wangdi, Chief Election Commissioner, Election 

Commission of Bhutan 

4. His Excellency Dr. Nasim Zaidi, Election Commissioner, Election Commission 

of India 

5. His Excellency Ismail Habeeb Abdul Raheem, Election Commissioner, Election 

Commission of Maldives 

6. His Excellency Neel Kantha Uprety, Chief Election Commissioner, Election 

Commission, Nepal 

7. His Excellency Justice (R) Fazal-Ur-Rahman, Member, Election Commission of 

Pakistan  

8. His Excellency Mr. Mahinda Deshapriya, Commissioner of Elections, 

Department of Elections, Sri Lanka 
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     अनुसूची–६ 

मिदािा नामावली सङ्कलन िथा अयावावतधक 

कायािम,२०७१ को तजल्लागि दिाा तववरण 

ि . स.ं तजल्लाको नाम दिाा सङ्ख्या 

मतहला परुुि िसे्रो 

तलङगी 

जम्मा 

1. िाप्लेजङु 890 1411 0 2301 

2. पाौँचथर 770 1570 0 2340 

3. ईलाम 1991 3153 0 5144 

4. झापा 5517 6401 0 11918 

5. सङिुवासभा 906 1429 0 2335 

6. िेह्रथुम 560 943 0 1503 

7. भोजपुर 1251 1879 0 3130 

8. धनकुटा 1052 1735 0 2787 

9. मोरङ 7730 9804 0 17534 

10. सुनसरी 5245 5736 0 10981 

11. सोलुिुम्ब ु 513 686 0 1199 

12. िोटाङ 1021 1462 0 2483 

13. ओिलढुङ्गा 959 1255 0 2214 

14. उदयपरु 2039 2373 0 4412 

15. सप्तरी 6105 10233 0 16338 

16. तसराहा 4281 9696 0 13977 

17. दोलिा 2143 1994 0 4137 
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18. रामेछाप 692 897 0 1589 

19. तसतधुली 1307 1694 0 3001 

20. धनुिा 5128 13520 0 18648 

21. महोत्तरी 4295 9144 1 13440 

22. सलााही 6649 11437 0 18086 

23. रसुवा 324 466 0 790 

24. धाकदङ 1932 2148 0 4080 

25. नुवाकोट 1194 1345 0 2539 

26. काठमाण्डौ 2151 2284 0 4435 

27. भक्तपुर 511 493 0 1004 

28. लतलिपरु 1011 1033 0 2044 

29. काभ्रेपलातचोक 2961 2918 0 5879 

30. तसतधुपाल्चोक 2135 2726 0 4861 

31. मकवानपरु 2131 2261 0 4392 

32. रौिहट 2874 5310 0 8184 

33. बारा 4390 6627 0 11017 

34. पसाा 4026 5629 1 9656 

35. तचिवन 3455 3222 0 6677 

36. गोरिा 1926 2220 0 4146 

37. मनाङ 52 65 0 117 

38. लम्जङु 1228 1541 0 2769 

39. कास्की 2630 2728 0 5358 

40. िनहुौँ 1534 2006 0 3540 

41. स्याङ्जा 1977 2655 0 4632 

42. गुल्मी 2732 3602 0 6334 
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43. पाल्पा 3050 4018 0 7068 

44. अघाािाौँची 1137 1589 0 2726 

45. नवलपरासी 7530 7739 0 15269 

46. रुपतदेही 13066 14050 0 27116 

47. कतपलवस्ि ु 5564 6827 0 12391 

48. मुस्िाङ 241 347 0 588 

49. म्याग्दी 947 1134 0 2081 

50. बागलङु 1885 2568 0 4453 

51. पवाि 899 1233 0 2132 

52. रुकुम 1317 1843 0 3160 

53. रोल्पा 1098 1936 0 3034 

54. प्युठान 934 1086 0 2020 

55. सल्यान 1398 1775 0 3173 

56. दाङ 5023 4733 0 9756 

57. डोल्पा 308 354 0 662 

58. मुगु 386 508 0 894 

59. जुम्ला 767 955 0 1722 

60. कातलकोट 308 416 0 724 

61. हुम्ला 587 559 0 1146 

62. जाजरकोट 803 1075 0 1878 

63. दैलेि 1238 1403 0 2641 

64. सुिेि 2606 2366 0 4972 

65. बाौँके 3195 3716 0 6911 

66. बर्ददया 2671 2751 0 5422 

67. बाजुरा 206 222 0 428 
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68. अछाम 1337 1541 0 2878 

69. बझाङ्ग 656 1039 0 1695 

70. डोटी 1158 1083 0 2241 

71. कैलाली 5996 4926 0 10922 

72. दाचुाला 441 651 0 1092 

73. बैिडी 1135 1267 0 2402 

74. डडेलधरुा 347 393 0 740 

75. कतचनपुर 2565 2612 0 5177 

जम्मा 1,73,017 2,28,446 2 4,01,465 
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अनुसूची–७ 

एकीकृि घुम्िी तशतवरमा भएको मिदािा दिाा तववरण 

ि.स.ं तजल्ला 
कायािम सञ् चालन 

स्थान 

काया 

कदन 

दिाा सङ्ख्या 

मतहला पुरुि 
िसे्रो 

तलङ्गी 
जम्मा 

१. अछाम 
रामारोसन 3 105 97 0 202 

िुभाालाङ 3 140 122 0 262 

२. इलाम 

फाकफोक 1 48 33 0 81 

माइमजुवा 2 158 119 0 277 

महमाइ 3 244 224 0 468 

३. उदयपुर जाौँि े 2 193 149 0 342 

४. ओिलढुङ्गा 

केिुके 2 31 51 0 82 

गाम् नाङटार 6 252 253 0 505 

पोिरीभञ्ज्याङ 3 67 88 0 155 

५. कञ् चनपुर 
रैकवारतवचवा 1 181 163 0 344 

शंिरपुर 2 86 85 0 171 

६. कातलकोट 
धौलाघर 2 88 53 0 141 

तचल्िाया 2 112 104 0 216 

७. िोटाङ तलतच्कराम्च े २ ५१ ४५ 0 96 

८. गुल्मी 

जोहार 2 0 0 0 0 

बलेटक्सार 1 0 0 0 0 

मभुाङ 1 0 0 0 0 

९. जाजरकोट भुर ३ १४१ ८६ 0 227 

१०. जुम्ला लातक्त 1 44 33 0 77 

११. झापा 
राजगड 1 142 142 0 284 

टागनडुधबा 1 166 171 0 337 

१२. डडेलधुरा रुपाल 2 0 0 0 0 

१३. डोटी 
बछेनी 3 100 150 0 250 

महादेवस्थन 3 108 132 0 240 

१४. िाप्लेजुङ आम्बेगुकदन 1 76 64 0 140 

१५. दचुाला तसप्टी 2 147 151 0 298 

१६. दोलिा िोपाचागु 2 0 0 0 0 

१७. पवाि हुवास 1 181 176 0 357 
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ि.स.ं तजल्ला 
कायािम सञ् चालन 

स्थान 

काया 

कदन 

दिाा सङ्ख्या 

मतहला पुरुि 
िसे्रो 

तलङ्गी 
जम्मा 

रानीपानी 1 37 41 0 78 

१८. पाौँचथर 

रवी 1 21 24 0 45 

कुरुम्बा 1 26 27 0 53 

तलम्बा 1 33 25 0 58 

मावा 1 15 35 0 50 

स्याकरुम्बा 1 14 14 0 28 

यासोक 1 14 14 0 28 

च्याङथापु 1 60 49 0 109 

१९. प्यूठान 

अिाा र ठूलावेशी ५ २९९ २८६ ० 585 

तवजुवार 10 2 4 0 6 

िवाङ 3 110 100 0 210 

स्याउलीवाङ 4 91 35 0 126 

दाङवाङ 1 72 61 0 133 

२०. बझाङ कोटभैरव 2 97 83 0 180 

२१. बर्ददया 
तचलिका  बासगडी 1 65 90 0 155 

पशुपतिनगर 2 67 94 0 161 

२२. बाौँके 
नरैनापुर 2 30 110 0 140 

बैजापुर 1 79 92 0 171 

२३. बाजुरा जगनाथ २ ६९ ७४ ० 143 

२४. भक्तपुर सुयातवनायक न.पा. 1 31 14 0 45 

२५. भोजपुर 
वालिा र घोरेटार ६ २७६ २६० ० 536 

नेपालडाौँडा 2 106 127 0 233 

२६. मकवानपुर 
कातलकाटार ३ 181 160 0 341 

फापरवारी 3 94 128 0 222 

२७. मुस्िाङ लोभलाङ 1 47 29 0 76 

२८. रामेछाप बातम्ि 1 89 129 0 218 

२९. रुकुम िकसेरा 5 55 67 0 122 

३०. रोल्पा जेल्वाङ 2 34 44 0 78 

३१. रौिहट 

तपपररया दोतस्िया   १ ८१ 83 0 164 

तसभवानीपुर 1 94 128 0 222 

बासगडी 2 75 158 0 233 

३२. सल्यान 
तसध्देश्र्वरी १ 96 51 0 147 

धनवाङ 1 37 45 0 82 
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ि.स.ं तजल्ला 
कायािम सञ् चालन 

स्थान 

काया 

कदन 

दिाा सङ्ख्या 

मतहला पुरुि 
िसे्रो 

तलङ्गी 
जम्मा 

३३. सुिेि 

सालकोट 1 80 ७१ 0 151 

भेररगङ्गा 1 81 73 0 154 

मेलकुना १ 82 74 0 156 

लेिपराजुल 1 80 63 0 143 

३४. हुम्ला 

तमहला 2 54 34 0 88 

मदला 1 26 24 0 50 

श्रीनगर 2 132 132 0 264 

जैर 2 14 15 0 29 

साया 2 64 41 0 105 

जम्मा ५,९७१ ५,८९९ 0 ११,८७० 
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अनुसूची-८ 

वैदतेशक अध्ययन भ्रमण तववरण 

तनवााचन यवसवस्थापनमा वैदतेशक अनुभव आदानप्रदान गना आयोगका िफा बाट २०७१ साल 

श्रावणदतेि २०७२ साल असार मसातिसम्म भएका वैदतेशक अध्ययन भ्रमण दहेायबमोतजम 

रहेको छन् ： 

ि. 

सं. 

भ्रमण गन ेपदातधकारी र 

कमाचारीको नाम 
अवतध मुलकु उदे्दश्य 

१. 

तनवााचन आयुक्त डा. रामभक्त 

पी.बी. ठाकुर, सहसतचव श्री 

वीर वहादरु राई, सहसतचव 

श्री तनमालराज काफ्ले (परराि 

मतिालय), उपसतचव श्री 

वीरेतद्र देव भारिी (श्रम िथा 

रोजगार मतिालय) 

अगष्ट 

२०१४ 

संयुक्त 

अरब 

इतमरेट्स, 

बहराइन, 

कुवेि, 

साउदी 

अरेतबया र 

किार 

तवदेशमा रहकेा नेपाली 

नागररकहरूको नाम 

मिदािा नामावलीमा 

दिाा गनेसम्बतधी 

नीतिको अध्ययन िथा 

सुझाव पेश गने । 

२. 

तजल्ला तनवााचन 

अतधकारीहरू श्री चतद्रप्रसाद 

गौिम, श्री झङ्कनाथ शमाा, 

श्री हररितद्र तघतमरे, श्री 

तवशकसेन ढकाल, श्री 

गणेशप्रसाद पौडेल, श्री 

गङ्गालाल सुवेदी, श्री 

टोलराज उपाध्याय, श्री कृष्ण 

पुडासैनी, श्री सीिा साम्बा, 

श्री श्रीकुमार राई, श्री हुमनाथ 

गौिम, श्री प्रदीप शाह, श्री 

तनलकण्ठ शमाा, श्री हररप्रसाद 

ढकाल, श्री कीिानराज पौडेल, 

श्री रणबहादरु ििी, श्री 

िुल्सीराम ज्ञवाली, श्री 

अगष्ट २०  – 

सेप्टेम्बर ३, 

सन् २०१४ 

भारि 

तनवााचन यवसवस्थापनमा 

उदयमान चुनौति 

तवियक िातलममा 

सहभागी हुने 
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ि. 

सं. 

भ्रमण गन ेपदातधकारी र 

कमाचारीको नाम 
अवतध मुलकु उदे्दश्य 

काशीराम गैरे, श्री केदारनाथ 

पौडेल, मेतसन मेकातनक्स श्री 

तहरा बहादरु महजान, नासुहरु 

श्री माधव फुयाल, श्री 

केदारनाथ पोिरेल, श्री 

प्रकाश भण्डारी, श्री गोतवतद 

िरेल, श्री प्रतमला कोइराला, 

कम्प्युटर अपरेटरहरू श्री 

देतवराम पाठक, श्री संगीिा 

चौलागाईं, िररदारहरू श्री 

श्याम महजान र श्री ऋतिराज 

शमाा  

३. 

तनवााचन आयुक्त डा 

अयोधीप्रसाद यादव, सतचव 

श्री मधुप्रसाद रेग्मी, 

उपसतचव श्री एकनारायण 

शमाा र उपतयायातधवक्ता श्री 

हररप्रसाद जोशी 

सेप्टेम्बर २३ 

–२६, 

२०१४ 

अितेलया 

तनवााचन यवसवस्थापन 

तनकायका लातग 

तनवााचन जोतिम 

यवसवस्थापन र सुरिा 

नीति सम्बतधी 

कायािममा सहभागी हुने 

४. 

शािा अतधकृि श्री देवीप्रसाद 

सुवेदी र कम्प्युटर अपरेटर श्री 

गणेशलाल महजान 

सेप्टेम्बर 

२०१४ 
स्वीडेन 

तनवााचन जोतिम 

यवसवस्थापन सम्बतधी 

िातलममा सहभागी हुने 

५. 

तनवााचन आयुक्त डा. 

रामभक्त पी.बी. ठाकुर र 

सहसतचव श्री मातिकाप्रसाद 

शे्रष्ठ 

अक्टोबर 

२९ देति 

अक्टोबर 

३०, २०१४ 

सम्म 

भारि 
AAEA को साधारण 

सभामा सहभागी हुने 

६. 
प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री 

नीलकण्ठ उपे्रिी 

अक्टोबर ८ 

देति 

अक्टोबर ९, 

२०१४ सम्म 

मलेतसया 

साका स्िरीय तनवााचन 

आयुक्तको कायाशालामा 

सहभागी हुने 

७. 
शािा अतधकृि श्री युवराज 

गुरागाईं 

अक्टोबर 

१३ देति 

अक्टोबर 

भुटान 

साका स्िरीय लैतङ्गक 

अनुसतधानसम्बतधी 

प्रतिवेदनमा छलफल गने 
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ि. 

सं. 

भ्रमण गन ेपदातधकारी र 

कमाचारीको नाम 
अवतध मुलकु उदे्दश्य 

१६, २०१४  

सम्म 

८. 
प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री 

नीलकण्ठ उपे्रिी 

अक्टोबर 

२८ देति 

नोभेम्बर 

१२, २०१४ 

सम्म 

अमेररका 
तनवााचनसम्बतधी 

कायािममा भाग तलने 

९. 
तनवााचन आयुक्त श्री इला 

शमाा 

अक्टोबर 

२८ देति 

नोभेम्बर 

१२, २०१४ 

सम्म 

अमेररका 
तनवााचनसम्बतधी 

कायािममा भाग तलने 

१०. 

प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री 

नीलकण्ठ उपे्रिी, सहसतचव 

श्री लीलादेवी गडिौला, 

उपसतचव श्री सूयाप्रसाद 

अयााल, तजल्ला तनवााचन 

अतधकारी श्री तवकाशचतद्र 

शमाा, तजल्ला तनवााचन 

अतधकारी श्री महशे पाण्डे, 

शािा अतधकृि श्री राजेतद्र 

प्रसाद कौँ डेल र शािा अतधकृि 

श्री नम्रिा चुडाल 

तडसेम्बर, 

२०१४  

देति  

जनवरी 

२०१५ सम्म 

चरणबद्ध 

रूपमा 

श्रीलङ्का 

श्रीलङ्काको रािपिीय 

तनवााचनमा पयावेिण 

गने 

११. उपसतचव श्री सरोज भट्टराई 
तडसेम्बर 

२०१४ 
जापान 

जापानको संसदीय 

तनवााचनको पयावेिण 

गने 

१२. 

तनवााचन आयुक्त डा 

अयोधीप्रसाद यादव र सतचव 

श्री मधुप्रसाद रेग्मी 

२०१४ भारि 
महाराि तवधानसभा 

तनवााचन अवलोकन 

१३. 
शािा अतधकृि श्री देवीप्रसाद 

सुवेदी 

जनवरी २७ 

देति जनवरी 

२९, २०१५ 

म्यानमार 

तनवााचन जोतिम 

यवसवस्थापनसम्बतधी 

प्रतशिण कायािममा 

सहभागी हुने 

१४. 
तनवााचन आयुक्त डा फेिुवरी ६ 

देति 
भारि 

नयाौँकदल्लीमा भएको 

तवधानसभाको तनवााचन 
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ि. 

सं. 

भ्रमण गन ेपदातधकारी र 

कमाचारीको नाम 
अवतध मुलकु उदे्दश्य 

अयोधीप्रसाद यादव, 

सहसतचव श्री मातिकाप्रसाद 

शे्रष्ठ, उपसतचव श्री 

चतद्रबहादरु तसवाकोटी, 

शािा अतधकृि श्री गोपाल 

प्रसाद बगाले र कानुन 

अतधकृि श्री अरूणकुमार झा 

फेिुवरी १२, 

२०१५ 

अवलोकन िथा आचार 

संतहिा 

कायाातवयनसम्बतधी 

अध्ययन गने 

१५. 
प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री 

नीलकण्ठ उपे्रिी 

फेिुवरी २४ 

देति 

फेिुवरी २७, 

२०१५ 

जर्षजया 

तनवााचन यवसवस्थापन 

तनकायको पाौँचौ ौँ वार्षिक 

बैठकमा समावेशी 

तनवााचन तवियक 

सम्मेलनमा नेपालको 

तनवााचनको अनुभव, 

समावेतशिा र 

समानुपातिक 

प्रतितनतधत्व तवियक 

कायापिसमेि प्रस्िुि गने 

१६. 

तनवााचन आयुक्त श्री 

दोलिबहादरु गुरूङ, 

तनवााचन आयुक्त श्री इला 

शमाा, शािा अतधकृि श्री 

भेिराज ररजाल, शािा 

अतधकृि श्री ऋतिराम 

भुसाल, पुस्िकालय अतधकृि 

श्री प्रदीप भट्टराई र कम्प्युटर 

इतञ् जनीयर श्री सुरज प्रकाश 

अयााल 

माचा ७ देति 

माचा १६, 

२०१५ 

पाककस्िान 

तनवााचनसम्बतधी 

अध्ययन भ्रमण िथा 

गैरआवासीय 

नेपालीहरूसौँग 

अतिरकिया गने 

१७. 
प्रमुि तनवााचन आयुक्त श्री 

नीलकण्ठ उपे्रिी 

माचा १६ 

देति २२, 

२०१५ 

पूवषीय 

रटमोर 

एतसयन तनवााचन 

सरोकारवालाको 

मञ् चको कायािममा 

सहभागी हुने 
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अनुसूची–९ 

आयोग  र तजल्ला तनवााचन कायाालयका टेतलफोन नम्बरहरू 
(क) आयोगका टेतलफोन नम्बरहरू  

ि․स․ं पद टेतलफोन नम्बर 

1.  प्रमुि तनवााचन आयुक्त ४२२६०९२ 

2.  तनवााचन आयुक्त ४२२७८७९ 

3.  तनवााचन आयुक्त ४२२६३२६ 

4.  तनवााचन आयुक्त ४२२२२७३ 

5.  तनवााचन आयुक्त ४२२५४३७ 

6.  सतचव ४२६५१९२ 

7.  सहसतचव, प्रशासन महाशािा ४२२३१६५ 

8.  सहसतचव, तनवााचन यवसवस्थापन महाशािा ४२२६८०० 

9.  सहसतचव, कानुन िथा राजनीतिक दलसम्बतध महाशािा ४२२५५८१ 

10.  सहसतचव, सूचना प्रतवतध यवसवस्थापन महाशािा   ४२२६२५८ 

11.  उपसतचव, प्रशासन शािा ४२३०८७४ 

12.  शािा अतधकृि, सामातय प्रशासन ४२२५६१८ 

13.  शािा अतधकृि, कमाचारी प्रशासन ४२२५६१८ 

14.  कम्प्युटर अतधकृि, सम्पका  समतवय  ४२२८६६४ 

15.  तजतसी ४२२९४३५ 

16.  उपसतचव, तनवााचन सञ् चालन शािा ४२२६०९३ 

17.  शािा अतधकृि, तनवााचन सञ् चालन शािा ४२२२३६२ 

18.  उपसतचव, लेिा, आर्षथक प्रशासन शािा ४२६७८६४ 

19.  लेिा अतधकृि, आर्षथक प्रशासन शािा ४२२९२२६ 

20.  उपसतचव, मिदािा नामावली शािा ४२२६४७३ 

21.  उपसतचव, योजना, अनुगमन िथा वैदेतशक सम्बतध शािा ४२२२४७५ 
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ि․स․ं पद टेतलफोन नम्बर 

22.  वररष्ठ कम्प्युटर अतधकृि, सूचना प्रणाली यवसव्थापन शािा ४२३०४९१ 

23.  वररष्ठ कम्प्युटर अतधकृि, सूचना प्रतवतध सञ् चालन शािा ४२३०४९१ 

24.  उपतयायातधवक्ता, राजनीतिक दलसम्बतध शािा ४२३०५०६ 

25.  उपसतचव, कानुन शािा ४२२९१२१ 

26.  कानुन अतधकृि, कानुन शािा ४२२८६६३ 

27.  उपसतचव, तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र ४२३३४९७ 

28.  शािा अतधकृि, तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र ४२२५५७६ 

29.  उपसतचव, ियायाङ्क, ियायाङ्क सवेिण शािा ४२३०४६४ 

30.  टेतलफोन अपरेटर ४२२८६६३ 

 

(ि) आयोगका फ्याक्स नम्बरहरू 

ि․स․ं पद फ्याक्स न․ं 

1.  प्रमुि तनवााचन आयुक्तको तनजी सतचवालय 4232669 
2.  प्रशासन महाशािा प्रमुिको तनजी सतचवालय  4226700 
3.  सम्पका  िथा समतवय  4225580 
4.  आर्षथक प्रशासन शािा ४२१२५३६ 

5.  तनवााचन तशिा िथा सूचना केतद्र ४२२२११९ 

(ग) तजल्ला तनवााचन कायाालयहरूका फोन नम्बर 
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ि․स․ं तजल्ला टेतलफोन नम्बर 

1.  िाप्लेजुङ ०२४-४६०१०१ 

2.  पाौँचथर ०२४-५२०११४ 

3.  इलाम ०२७-५२०५११ 

4.  झापा ०२३-४५६१६२ 

5.  सङ्िुवासभा ०२९-५६०२७३ 

6.  िेह्रथुम ०२६-४६०४७८ 

7.  भोजपुर ०२९-४२००४४ 

8.  धनकुटा ०२६-५२०७६६ 

9.  मोरङ ०२१-४६०९४९ 

10.  सुनसरी ०२५-५६००११ 

11.  सप्तरी ०३१-५२१४५३ 

12.  तसरहा ०३३-५२०२६५ 

13.  उदयपुर ०३५-४२०२६२ 

14.  िोटाङ ०३६-४२०२८८ 

15.  ओिलढुङ्गा ०३७-५२०१८१ 

16.  सोलुिुम्बु ०३८-५२०००३ 

17.  दोलिा ०४९-४२१४४३ 

18.  रामेछाप ०४८-५४०१४६ 

19.  तसतधुली ०४७-५२०३२२ 

20.  सलााही ०४६-५२०४४७ 

21.  महोत्तरी ०४४-५२०२६२ 

22.  धनुिा ०४१-५२३१९६ 

23.  रसुवा ०१०-५४०१५४ 

24.  तसतधुपाल्चोक ०११-६२००७४ 

25.  काभ्रेपलाञ् चोक ०११-४९०४८७  

26.  धाकदङ ०१०-५२०३१९ 

27.  काठमाडौं ०१-४२६१२४७ 

28.  लतलिपुर ०१-५५२४४२५ 

29.  नुवाकोट ०१०-५६०८७७ 

30.  भक्तपुर ०१-६६१४५२५ 

ि․स․ं तजल्ला टेतलफोन नम्बर 

31.  बारा ०५५-५५०४७५ 

32.  पसाा ०५१-५२५८३८ 

33.  मकवानपुर ०५७-५२१९८६ 

34.  तचिवन ०५६-५२५७९१ 

35.  रौिहट ०५५-५२०१०० 

36.  कास्की ०६१-४६२६७४ 

37.  िनहुौँ ०६५-५६०६४४ 

38.  लमजुङ ०६६-५२०१३२ 

39.  गोरिा ०६४-४२०७९६  

40.  मनाङ ०६६-४४०२०८ 

41.  स्याङ्जा ०६३-४२०३९९ 

42.  रूपतदेही ०७१-५२३७१२ 

43.  कतपलवस्िु ०७६-५६०५३८ 

44.  नवलपरासी ०७८-५२०२८५ 

45.  पाल्पा ०७५-५२०९३५ 

46.  गुल्मी ०७९-५२०३७६ 

47.  अघाािाौँची ०७७-४२०१३९ 

48.  पवाि ०६७-४२०१०९ 

49.  म्याग्दी ०६९-५२०५२६ 

50.  मुस्िाङ ०६९-४४०१७२ 

51.  बागलुङ ०६८-५२०००६ 

52.  दाङ ०८२-५६०८२० 

53.  रुकुम ०८८-५३०१५७ 

54.  सल्यान ०८८-५२०१९० 

55.  प्युठान ०८६-४२०१८२ 

56.  रोल्पा ०८६-४४०१२९ 

57.  बाौँके ०८१-५२५६७६ 

58.  बर्ददया ०८४-४२०५०३ 

59.  सुिेि ०८३-५२०८२२ 

60.  दैलेि ०८९-४२०१९९ 
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ि․स․ं तजल्ला टेतलफोन नम्बर 

61.  जाजरकोट ०८९-४३०१४९ 

62.  जुम्ला ०८७-५२०१९५ 

63.  कालीकोट ०८७४४०१४९ 

64.  मुगु ०८७-४६००८५ 

65.  हुम्ला ०८७-६८००२३ 

66.  डोल्पा ०८७-५५०१३७ 

67.  बझाङ ०९२-४२१०३८ 

68.  बाजुरा ०९७-५४१००८ 

69.  डोटी ०९४-४२००८३ 

70.  कैलाली ०९१-५२३३८३ 

71.  अछाम ०९७-६२०२३४ 

72.  दाचुाला ०९३-४२०२२१ 

73.  बैिडी ०९५-५२००१८ 

74.  डडेल्धुरा ०९६-४२०२५४ 

75.  कञ् चनपुर ०९९-५२३७१४ 
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