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प्रतततनतध सबा सदस्म तथा प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (आतथाक) तनदेशशका, २०७४ 
 

तनर्ााचन आमोगफाट स्र्ीकृत तभतत् २०७४।८।१ 
 

 प्रतततनतध सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ को दपा ८० य प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , 
२०७४ को दपा ८०  रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी तनर्ााचन आमोगरे मो तनदेशशका फनाई रागू   
गयेको छ। 

ऩरयच्छेद–१ 
प्रायशभबक 

१.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस तनदेशशकाको नाभ “प्रतततनतध सबा सदस्म तथा प्रदेश सबा सदस्म 
तनर्ााचन (आतथाक) तनदेशशका, २०७४”  यहेको छ। 

 (२) मो तनदेशशका तरुुन्त प्रायभब हनुेछ।  
२.  ऩरयबाषा  ्वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस तनदेशशकाभा,– 

(क)  “आमोग” बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको धाया २४५ फभोशजभको  तनर्ााचन आमोग 
सभझन ुऩछा। 

(ख)  “तनर्ााचन” बन्नारे प्रतततनतध सबा सदस्म तनर्ााचन  ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सबा 
सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ फभोशजभ हनुे प्रतततनतध सबाका सदस्म तथा प्रदेश 
सबाका सदस्मको तनर्ााचन सभझन ुऩछा य सो शब्दरे ऩवहरो हनुे तनर्ााशचत हनुे 
तनर्ााचन प्रणारी फभोशजभ हनुे तनर्ााचनफाट तनर्ााशचत बएको सदस्मको ऩद रयक्त 
बएको अर्स्थाभा गरयने उऩतनर्ााचनराई सभेत जनाउॉछ। 

(ग)  “तनर्ााचन अतधकृत ” बन्नारे प्रतततनतध सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ को दपा 
८ य प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ को दपा ८ फभोशजभ तनमकु्त भखु्म 
तनर्ााचन अतधकृत य तनर्ााचन अतधकृत सभझन ुऩछा य सो शब्दरे सहामक तनर्ााचन 
अतधकृतराई सभेत जनाउॉछ। 

(घ)  “तनर्ााचन कामाारम” बन्नारे ऺेत्रीम तनर्ााचन कामाारम र्ा शजल्रा तनर्ााचन कामाारम 
सभझन ुऩछा।  

(ङ) “तनर्ााचन सभऩन्न बएको तभतत ” बन्नारे सभानऩुाततक तनर्ााचन प्रणारीतपा को 
भतगणना कामा सभऩन्न बएको तभतत सभझन ुऩछा । 

(च)  “तनर्ााचन ऺेत्र ” बन्नारे ऩवहरो हनुे तनर्ााशचत हनुे तनर्ााचन प्रणारी फभोशजभ हनुे 
तनर्ााचनका रातग तनर्ााचन ऺेत्र तनधाायण ऐन , २०७३ फभोशजभ प्रतततनतध सबा 
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सदस्म तनर्ााचनको रातग तनर्ााचन ऺेत्र तनधाायण आमोगरे तनधाायण गयेको तनर्ााचन 
ऺेत्र सभझन ुऩछा।  

(छ)  “भतदान अतधकृत ” बन्नारे प्रतततनतध सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ को दपा 
११ य प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन ऐन , २०७४ को दपा ११ फभोशजभ तनमकु्त 
भतदान अतधकृत सभझन ुऩछा य सो शब्दरे सहामक भतदान अतधकृतराई सभेत 
जनाउॉछ ।  

(ज)  “सहमोगी कभाचायी ” बन्नारे भतदान केन्रभा खटाइने शे्रणीवर्हीन र्ा सो सयहको 
कभाचायी सभझन ुऩछा। 

(झ)  “सहामक कभाचायी ” बन्नारे भतदान केन्रभा खटाइने भतदान अतधकृत य सहामक 
भतदान अतधकृत फाहेक अन्म याजऩत्र अनॊवकत र्ा सो सयहको कभाचायी सभझन ु
ऩछा । 

 
ऩरयच्छेद–२ 

कामाारम स्थाऩना, कभाचायी व्मर्स्थाऩन य आतथाक कायोफाय सभफन्धी व्मर्स्था 
३.  कामाारम स्थाऩना गनुाऩने  ्(१) तनर्ााचन अतधकृतरे आपू  खवटएको शजल्राको शजल्रा सदयभकुाभभा 

यहेको गाउॉऩातरका , नगयऩातरका , शजल्रा सभन्र्म सतभततको कामाारम , तनर्ााचन कामाारम , कुनै 
सयकायी कामाारम र्ा सयकायी स्र्ातभत्र्को  कामाारम र्ा बर्नभा तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम 
स्थाऩना गनुा ऩनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभका कामाारम र्ा बर्नभा ऩमााप्त स्थान अबार्को कायण घय बाडाभा 
तरनऩुने अर्स्थाभा दपा १३ को उऩदपा (१) फभोशजभको  फजेटको सीभातबत्र यही शजल्रा 
सदयभकुाभको उऩमकु्त स्थानभा घय बाडाभा तरन सवकनेछ । 

 (३) एकबन्दा फढी तनर्ााचन ऺेत्र बएको शजल्राभा सफै तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम 
मथाशक्म एउटै बर्न र्ा स्थानभा याख्न ुऩनेछ । 

 ४.  तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा यहने कभाचायी तथा सयुऺाकभी सभफन्धी व्मर्स्था्  तनर्ााचन 
अतधकृतको कामाारमभा प्रतततनतध सबा सदस्म तथा प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त 
व्मर्स्थाऩन) तनदेशशका, २०७४ भा व्मर्स्था बए फभोशजभका कभाचायी तथा सयुऺाकभी यहनेछन।् 

५.  सॊमकु्त दस्तखतफाट आतथाक कायोफाय सञ्चारन हनुे्  (१) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमको 
वर्तनमोजन, याजश्व य धयौटीको आतथाक कायोफाय  तनर्ााचन अतधकृत र्ा तनजरे अशख्तमायी ददएको 
अतधकृत य रेखा अतधकृत र्ा रेखाऩारको सॊमकु्त दस्तखतफाट सञ्चारन हनुेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ आतथाक कायोफाय सञ्चारन गदाा प्रचतरत  कानून फभोशजभको यीत 
ऩ¥ुमाई गनुा ऩनेछ। 
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६.  यकभ तनकासा ददनऩुने् तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमराई प्राप्त अशख्तमायी फभोशजभको यकभ कोष 

तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमरे सभफशन्धत तनर्ााचन अतधकृतको  कामाारमको नाभभा तनकासा ददन ु
ऩनेछ । 

 
ऩरयच्छेद–३ 

तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमको खचा सभफन्धी व्मर्स्था 
७.  तनर्ााचन बत्ता (२१११९) : (१) प्रतततनतध सबा सदस्म तथा  प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त 

व्मर्स्थाऩन) तनदेशशका, २०७४ को दपा ६ को उऩदपा (१) य (२) भा उशल्रशखत कभाचायी भध्मे 
भखु्म तनर्ााचन अतधकृत तथा तनर्ााचन अतधकृतरे तनमकु्ती ऩाएको तभततदेशख य अन्म कभाचायीरे 
तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा हाशजय बएको ददनदेशख तनर्ााचन सभऩन्न बएको ददनसभभ तनर्ााचन 
बत्ताफाऩत आपूरे खाइऩाई आएको  भातसक तरफको एकसम एक्काईस प्रततशतरे हनु आउने यकभ 
ऩाउनेछन।् 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा खवटने कभाचायीरे कामाारमभा 
हाशजय बएको ददनको देहाम फभोशजभको दयरे खाजा खाना फाऩतको यकभ ऩाउनेछ्- 

(क)  अतधकृतस्तयका कभाचायीरे सातसम रुऩैमाॉ,  
(ख)  सहामकस्तयका कभाचायीरे ऩाॉचसम ऩचास रुऩैमाॉ, 
(ग)  हरकुा सर्ायी चारक , कामाारम सहमोगी  य सयुऺागाडा  (वऩ.एस.ओ.) रे ऩाॉचसम     

रुऩैमाॉ।  
 (३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन अनगुभन भ्रभण र्ा अन्म कुनै 

कायणरे कामाारमभा हाशजय नबएको  ददनको खाजा खाना फाऩतको यकभ ऩाईने  छैन।  
 (४) तनर्ााचन बत्ताभा दगुाभ स्थान बत्ता तथा अन्म कुनै बत्ता जोडी खचा रेख्न ऩाइने छैन । 
 (५) भखु्म तनर्ााचन अतधकृतरे शजल्रातबत्रका तनर्ााचन अतधकृतफीच सभन्र्म तथा सहशजकयण 

गना तनर्ााचन ऺेत्रको सॊख्माका आधायभा प्रतत तनर्ााचन ऺेत्र  भातसक एकहजाय रूऩैमाॉका दयरे यकभ 
ऩाउनेछन ्। 

 (६) प्रतततनतध सबा सदस्म तथा  प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त व्मर्स्थाऩन) 
तनदेशशका, २०७४ को दपा ७ को उऩदपा (१), (२) य (३) फभोशजभका कभाचायीरे देहाम 
फभोशजभको तनर्ााचन बत्ता ऩाउने छन:्- 

 (क)  सहामक कभाचायीरे प्रततददन प्रततब्मशक्त दईुहजाय रुऩैमाॉ, 
(ख)  सहमोगी कभाचायीरे प्रततददन प्रततब्मशक्त एकहजाय ऩाॉचसम रुऩैमाॉ। 
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 (७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन सो उऩदपा फभोशजभका कभाचायीरे 
उऩदपा (१) य (२) फभोशजभको यकभ ऩाउने छैनन।् 

 (८) प्रतततनतध सबा सदस्म तथा प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त व्मर्स्थाऩन) तनदेशशका, 
२०७४ फभोशजभका सयुऺाकभीरे प्रततब्मशक्त प्रतत ददनका रातग ऩाॉचसम रुऩैमाॉका दयरे खाजा  खाना 
फाऩतको यकभ ऩाउनेछन।् त्मस्ता सयुऺाकभीरे तसफ्ट फभोशजभ काभ गयेको अर्स्थाभा त्मस्तो 
यकभ दाभासाहीरे ऩाउनेछन।् 

(९) उऩदपा (८) फभोशजभ सयुऺाकभीराई खाजा खाना र्ाऩतको यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा 
तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा यहने सयुऺाकभीराई तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम यहॉदासभभ , 
भतऩत्र यहेको भतऩेवटकाको सयुऺाको रातग भतगणनास्थरभा खवटएका थऩ सयुऺाकभीराई 
भतदानको ददन देशख भतगणना सभऩन्न बएको ददनसभभ य तनर्ााचन कामाारमको सयुऺाभा खवटने 
सयुऺाकभीराई भतदान हनुे ददन बन्दा तीस ददन अशघ देशख सभफशन्धत शजल्राका सफै तनर्ााचन 
ऺेत्रको भतगणना सभऩन्न बएको तभततरे तीस ददनसभभको रातग उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(१०) मस तनदेशशकाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन तनर्ााचनको काभभा 
खवटएको अर्स्थाभा फाहेक जगेडाभा यहेको कभाचायीराई मस तनदेशशका फभोशजभको बत्ता तथा 
सवुर्धा ददइने छैन । 

८.  स्थानीम बत्ता  (२१११२) : नेऩार सयकायरे स्थानीम बत्ता ऩाउने बनी तोकेको  शजल्राभा अन्म 
शजल्राफाट खवटई आएका तनर्ााचन अतधकृत तथा तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमका कभाचायीरे नेऩार 
सयकायरे तोके फभोशजभको स्थानीम बत्ता ऩाउनेछन।् 

९.  भ्रभण खचा  (२२६१२) : (१)  तनर्ााचन अतधकृत  आफ्नो ऩदातधकाय यहेको कामाारमफाट तनर्ााचन 
अतधकृतको कामाारमभा हाशजय हनु गए देखी कामा सभऩन्न गयी आफ्नो ऩदातधकाय यहेको 
कामाारमभा पवकिँ दा सभभको अर्तधको रातग भ्रभण खचा तनमभार्री , २०६४ फभोशजभ सो 
तनमभार्रीको अनसूुची –२ भा उशल्रशखत तहरे ऩाउने दैतनक तथा भ्रभण बत्ता सोही तनमभार्रीको 
तनमभ ७ को उऩतनमभ (७) फभोशजभ बकु्तानी ऩाउनेछ । 

तय काजभा आएका अन्म कभाचायीरे कामाारमभा यहॉदाको अर्स्थाभा दैतनक बत्ता ऩाउने 
छैनन।् 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩतन आफ्नो ऩदातधकाय यहेको 
शजल्राभानै खवटएको तनर्ााचन अतधकृतरे दैतनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउने छैन। 

तय ऩदातधकाय यहेको कामाारमफाट तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम यहेको स्थान ऩन्र 
वकरोतभटय बन्दा फढी बएभा त्मस्तो तनर्ााचन अतधकृतरे उऩदपा (१) फभोशजभ दैतनक तथा भ्रभण 
बत्ता ऩाउनेछ।  
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 (३) तनर्ााचन अतधकृतरे उऩदपा (१) फभोशजभको दैतनक बत्ता ऩाउॉदा भ्रभण खचा 
तनमभार्री, २०६४ को तनमभ ७ को उऩतनमभ (२) फभोशजभ थऩ यकभ ऩाउने यहेछ बने दैतनक 
बत्ताभा सो यकभ सभेत थऩ गयी ऩाउनेछ ।  

 (४) उऩदपा (१) फभोशजभ दैतनक तथा भ्रभण बत्ता ऩाउने तनर्ााचन अतधकृतरे दपा ७ को 
उऩदपा (२) फभोशजभको खाजा खाना खचा ऩाउने छैन। 

 (५) तनर्ााचन सभर्न्धी काभको तसरतसराभा आफ्नो तनर्ााचन ऺेत्रतबत्र भ्रभण गनुा ऩयेभा 
उऩदपा (१) फभोशजभ दैतनक बत्ता ऩाउने तनर्ााचन अतधकृतरे भ्रभण खचा तनमभार्री , २०६४ 
फभोशजभको भ्रभण खचा भात्र ऩाउनेछ।मस्तो भ्रभण तनर्ााचन अर्तधबय ऩाॉच ऩटक सभभ गना  
सक्नेछ । 

 (६) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा यहेका तनर्ााचन अतधकृत फाहेक तनर्ााचन सभफन्धी 
काभको तसरतसराभा आफ्नो तनर्ााचन ऺेत्रतबत्र खवटने अन्म कभाचायीरे भ्रभण खचा तनमभार्री , 
२०६४ फभोशजभ भ्रभण बत्ता ऩाउनेछन।्मसयी भ्रभण बत्ता ऩाएको अर्तधबय दपा ७ को उऩदपा 
(२) फभोशजभको खाजा खाना खचा ऩाउने छैनन।् 

१०.  ऩानी तथा तफजरुी (२२१११) : तनर्ााचन  अतधकृतको कामाारमरे ऩानी , धाया तथा तफजरुी फाऩत सो  
कामाारम यहेसभभ प्रततभवहना  दशहजाय रुऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ। 

११.  सञ्चाय खचा (२२११२) : (१) भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमको रातग एक राईन टेतरपोन य 
एक राईन फ्माक्स  गयी फढीभा दईु राइन य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमका रातग एक राईन 
टेतरपोन जडान गना र्ा बाडाभा तरन सवकनेछ। मसयी जडान गदाा र्ा बाडाभा तरॉदा राग्ने खचाको 
बकु्तानी तनर्ााचन कामाारमफाट हनुेछ।  

 (२) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा ईन्टयनेट जडान गना र्ा बाडाभा तरन सवकनेछ। मसयी 
जडान गदाा र्ा बाडाभा तरॉदा राग्ने खचाको बकु्तानी तनर्ााचन कामाारमफाट हनुेछ। 

 (३) सञ्चाय भहशरु फाऩत भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे प्रततभवहना  सातहजाय 
रूऩैमाॉसभभ य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे प्रततभवहना  ऩाॉचहजाय रूऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ । 

 (४) तनर्ााचन सभफन्धी काभको रातग तनर्ााचन अतधकृतराई भोफाइर तथा पुटकय टेतरपोन 
सवुर्धा फाऩत तनर्ााचन अर्तधबयका तनतभत्त एकभषु्ट सातहजाय रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाईनेछ। 

 (५) तनर्ााचन सभऩन्न बएऩतछ उऩदपा (१) य (२) फभोशजभको टेतरपोन तथा ईन्टयनेट फन्द 
गने दावमत्र् तनर्ााचन कामाारमको हनुेछ। 

१२.  कामाारम सभफन्धी खचा (२२३११) :  कामाारम सभफन्धी काभका रातग भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको 
कामाारमरे तनर्ााचन अर्तधबय एकराख साठीहजाय रुऩैमाॉ सभभ य तनर्ााचन  अतधकृतको कामाारमरे 
एकराख ऩचासहजाय रुऩैमाॉ  सभभ खचा गना सक्नेछ।  
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१३. घयबाडा खचा (२२१२१) : (१) तनर्ााचन अतधकृतको  कामाारम प्रमोजनको रातग दपा ३ को 
उऩदपा (२) फभोशजभ घय  बाडाभा तरनऩुने अर्स्थाभा भातसक तीसहजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी नहनुे गयी 
घय बाडाभा तरन सवकनेछ।  

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन नेऩार सयकायको ऩणुा र्ा आॊशशक 
स्र्ातभतर् र्ा तनमन्त्रणभा यहेको सस्थान र्ा कामाारमको घय र्ा बर्न बाडाभा तरन ुऩयेभा सो 
सस्थान र्ा कामाारमरे तनधाायण गये फभोशजभको दयभा घयबाडा तरन सवकनेछ। 

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ घय बाडा तनधाायण  गदाा येण्ट कतभटीको तनणाम आर्श्मक 
ऩने छैन । 

 (४) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे घय बाडा बकु्तानी गदाा तनमभानसुाय घयफहार कय कट्टी 
गनुाऩनेछ। 

१४.  भभात तथा सभबाय (२२२१२) :  (१) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे तनर्ााचन अर्तधबयका रातग 
सर्ायी साधन भभात फाऩत ऩैँतीसहजाय रूऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ। 

 (२) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे तनर्ााचन अर्तधबयको रातग कामाारमभा यहेका 
कभ्मटुय, वप्रन्टय भभात तथा अन्म भभातका रातग ऩन्रहजाय रुऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ। 

 
१५.  इन्धन तथा अन्म इन्धन (२२२११) : भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरेचारीस हजाय 

रुऩैमाॉसभभ य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे ऩैँतीसहजाय रुऩैमाॉसभभ तनर्ााचन अर्तधबय इन्धन तथा 
अन्म इन्धन फाऩत खचा गना सक्नेछ। 

१६.  भतदान स्थर तनयीऺण खचा (२२६११) : तनर्ााचन अर्तधबय सभर्शन्धत तनर्ााचन ऺेत्रको भतदान 
स्थरको अनगुभन तनयीऺण गदाा तनर्ााचन अतधकृतरे फीसहजाय रुऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ।मस्तो 
खचा गदाा तनयीऺण प्रततरे्दन सॊरग्न गनुा ऩनेछ। 

१७.  वर्वर्ध खचा (२२७११) :  तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे तनर्ााचन अर्तधबय अतततथ सत्काय तथा 
बैऩयी आउने  काभको रातग भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे तीसहजाय रुऩैमाॉसभभ य  तनर्ााचन 
अतधकृतको कामाारमरे ऩच्चीसहजाय रूऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ । 

 
ऩरयच्छेद–४ 

भतदान केन्रभा खवटने जनशशक्त य भतदान केन्रको खचा सभफन्धी व्मर्स्था 
१८. भतदान केन्रभा खवटने जनशशक्त तथा ऩाउने सवुर्धा (२२६१२) :  (१) प्रत्मेक भतदान केन्रभा 

प्रतततनतध सबा सदस्म तथा  प्रदेशसबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त ब्मर्स्थाऩन ) तनदेशशका , २०७४ 
भा उल्रेख बए फभोशजभका कभाचायी तथा स्र्मॊसेर्क यहने छन।्  
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 (२) भतदान केन्रभा खवटने कभाचायीराई देहाम फभोशजभको दैतनक तथा भ्रभण खचा 
सभफशन्धत तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट उऩरब्ध गयाईनेछ्- 

 (क)  भतदान अतधकृतराई प्रततददन दईु हजाय ऩाॉचसम रुऩैमाॉ, 
 (ख)  सहामक भतदान अतधकृतराई प्रततददन दईुहजाय रुऩैमाॉ, 
 (ग)  सहामक कभाचायीराई प्रततददन प्रततव्मशक्त एकहजाय छसम रुऩैमाॉ, 
 (घ)  सहमोगी कभाचायीराई प्रततददन प्रततव्मशक्त एकहजाय दईुसम रुऩैमाॉ। 

 (३) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन सहामक  भतदान 
अतधकृत याजऩत्राॊवकत  स्तयको कभाचायी बएभा भतदान अतधकृत सयह नै दैतनक तथा भ्रभण बत्ता 
ददइनेछ । 

 (४) भतदान अतधकृत , सहामक भतदान अतधकृत , सहामक कभाचायी य सहमोगी कभाचायीराई 
तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट भतदान केन्रसभभ , भतदान केन्रफाट सभफशन्धत तनर्ााचन 
अतधकृतको कामाारमसभभ य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट आफ्नो कामाारमसभभ जान आउन 
राग्ने ददन (ऩैदर भ्रभण गनुाऩने स्थानको रातग प्रततददन ऩन्र वकरोतभटयका दयरे) य भतदान 
केन्रभा फस्ने तीन ददनको सभेत दैतनक तथा भ्रभण बत्ता ददइनेछ। वकरोतभटयको आधायभा ददन 
गणना गदाा सर्ायी साधन नचल्ने  स्थानफाट भतदान केन्रसभभको दूयीको  ददन गणना गयी उऩदपा 
(२) फभोशजभको दैतनक तथा भ्रभण बत्ता ददन ुऩनेछ । 

 (५) भतदान अतधकृत , सहामक भतदान अतधकृत , सहामक कभाचायी य सहमोगी कभाचायीराई 
आपू कामायत यहेको कामाारम यहेको स्थानफाट तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा तनमशुक्त तरन 
उऩशस्थत हुॉदा भ्रभण खचा तनमभार्री, २०६४ फभोशजभ राग्ने फाटोको भमाद य तमायी भमाद एकददन 
गयी राग्ने ददनको उऩदपा (२) फभोशजभको थऩ दैतनक बत्ता ददइनेछ । 

 (६) नेऩार सयकायको स्र्ातभत्र् र्ा तनमन्त्रणभा यहेको र्ा नेऩार सयकायको अनदुानभा 
सॊचातरत सस्थाका कभाचायी भतदान अतधकृत , सहामक भतदान अतधकृत , सहामक कभाचायी र्ा 
सहमोगी कभाचायीको रूऩभा भतदान केन्रभा खवटएको अर्स्थाभा त्मस्तो कभाचायीको तह तभरान 
गयी तनजराई अन्म कभाचायीरे ऩाए सयह दैतनक तथा भ्रभण बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 (७) भ्रभण खचा तनमभार्री , २०६४ को तनमभ ७  को उऩतनमभ (२) फभोशजभ दैतनक तथा 
भ्रभण बत्ताभा थऩ यकभ ऩाउने स्थानभा खवटने कभाचायीराई उऩदपा (२) फभोशजभको यकभभा दश 
प्रततशत यकभ थऩ गयी उऩरब्ध गयाइनेछ । 

१९. भतदान अतधकृतको थऩ सवुर्धा (२२७११) : भतदान अतधकृतराई भोफाईर पोन रयचाजा तथा अन्म 
वर्वर्ध कामाका रातग  थऩ सवुर्धा फाऩत ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाईनेछ। 

२०.  स्र्मॊसेर्क खचा (२२७११) :  भतदान केन्रभा स्र्मॊसेर्कको रूऩभा तनमकु्त हनुे ब्मशक्तराई खाजा 
खाना फाऩत तीन ददनको रातग प्रततददन प्रततव्मशक्त एकहजाय रूऩैमाॉका दयरे हनु आउने यकभ 
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भतदान अतधकृतराई एकभषु्ट उऩरब्ध गयाईनेछ । खाजा खानाफाऩत ददइने यकभभा कय कट्टी 
गनुाऩने छैन। 

२१.  भतदान केन्र तनभााण खचा (२२७११) : भतदान केन्र तनभााण गना बर्न बएका भतदान केन्रका 
रातग ऩाॉचहजाय रूऩैमाॉ य बर्न नबएका भतदान केन्रका रातग दशहजाय रूऩैमाॉ भतदान 
अतधकृतराई उऩरब्ध गयाईनेछ । 

२२.  फत्ती तथा अन्म खचा (२२७११) : (१) भतदान केन्रभा फत्ती तथा अन्म व्मर्स्था गनाको रातग 
भतदान अतधकृतराई एकहजाय ऩाॉचसम रूऩैमाॉ उऩरब्ध गयाईनेछ। 

   (२) तफजरुी फत्तीको सवुर्धा नबएको भतदान केन्रभा जेनेयेटय तथा अन्म व्मर्स्था गना  
भतदान अतधकृतराई तीनहजाय रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

२३.  ढुर्ानी खचा (२२३११) : (१) भतऩेवटका तथा अन्म तनर्ााचन साभाग्री यहेको स्थानफाट भतदान 
केन्रसभभ य भतदान केन्रफाट भतगणना स्थरसभभ भतऩेवटका तथा अन्म तनर्ााचन साभग्री ढुर्ानी 
गदाा ऩैदर वहॉड्न ुऩयेभा ऩन्र वकरोतभटय दूयीको रातग एकददन कामभ गयी प्रततददन प्रतत भतऩेवटका 
छसम रूऩैमाॉका दयरे हनुे यकभ भतदान अतधकृतराई ढुर्ानी खचा फाऩत उऩरब्ध गयाईनेछ। 

 (२) सार्ाजतनक सर्ायी साधन प्रमोग गयी भतऩेवटका तथा अन्म तनर्ााचन साभग्री ढुर्ानी 
गयेको अर्स्थाभा भतदान अतधकृतराई उऩदपा (१) फभोशजभ हनुे यकभको ऩचास प्रततशत यकभ   
ददइनेछ । त्मसयी खचा रेख्दा दोहोयो हनुेगयी खचा रेख्न ऩाइने छैन । 

 (३) भतगणना कामा सभऩन्न बएऩतछ तनर्ााचन कामाारमसभभ भतऩेवटका रगामतका अन्म 
तनर्ााचन साभग्री ढुर्ानीको व्मर्स्था तनर्ााचन कामाारमरे तभराउन ुऩनेछ। 

 
२४.  खचा रेखी बकु्तानी ददनऩुने् (१) भतदान अतधकृत , सहामक भतदान अतधकृत , सहामक कभाचायी य 

सहमोगी कभाचायीराई दपा १८ फभोशजभको दैतनक तथा भ्रभण बत्ता वहसाफ गयी तनज खवटएको 
अर्स्थाभा नै अनसूुची –१ फभोशजभको बऩााई गयाई तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे खचा रेखी 
बकु्तानी ददन ुऩनेछ। 

 (२) भतदान अतधकृतराई दपा १९ , २०, २१, २२  य २३ फभोशजभको यकभ अनसूुची –२ 
फभोशजभको बऩााई गयाई तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे खचा रेखी बकु्तानी ददन ुऩनेछ ।  

 (३) घभुती टोरीभा खवटने कभाचायीका रातग दपा ३९ फभोशजभको यकभ अनसूुची –३ 
फभोशजभको बऩााई गयाई तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे खचा रेखी बकु्तानी ददन ुऩनेछ । 

२५.  तफर बऩााई ऩेश गनुा नऩने्  भतदान अतधकृतरे दपा १९ , २०, २१, २२ य २३ को खचाको फीर 
बऩााई ऩेश गनुाऩने छैन । 

 
ऩरयच्छेद–५ 
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भतगणना सभफन्धी व्मर्स्था 
२६.  भतगणना जनशशक्त य खचा (२१११९) : (१) भतगणना कामाका रातग प्रतततनतध सबा सदस्म तथा  

प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (जनशशक्त व्मर्स्थाऩन) तनदेशशका, २०७४ फभोशजभको जनशशक्त यहेको 
भतगणना टोरी हनुेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ भतगणना टोरीभा यहेको कभाचायीरे प्रत्मेक तसफ्टका रातग 
तनधाायण गरयए फभोशजभ भतगणना गयेभा देहाम फभोशजभ यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ्- 

(क)  प्रभखु भतगणना अतधकायीराई दईुहजाय ऩाॉचसम रुऩैमाॉ, 
(ख)  सहामक भतगणना अतधकायीराई दईुहजाय रुऩैमाॉ, 
(ग)  अन्म कभाचायीराई प्रततव्मशक्त एकहजाय छसम रुऩैमाॉ, 
(घ)  कामाारम सहमोगीराई एकहजाय दईुसम रुऩैमाॉ। 

 (३) भतगणनाको रातग एकै सभमभा एकबन्दा फवढ भतगणना टोरी ऩरयचारन गरयएकोभा 
प्रभखु भतगणना अतधकायी (तनर्ााचन अतधकृत) राई प्रत्मेक थऩ टोरीको रातग ऩाॉचसम रुऩैमाॉ  भात्र 
थऩ यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ। 

(४) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे भतगणना अर्तधबय भतगणना कामाभा सहमोग गने 
तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमका कभाचायीराई भतगणना कामाभा सहमोग गयेफाऩत प्रततददन 
प्रततव्मशक्त देहाम फभोशजभ बत्ता उऩरब्ध गयाउनेछ्- 

 (क)  अतधकृतस्तय एक जनाराई एकहजाय रुऩैमाॉ,  
 (ख)  सहामकस्तय दईु जनाराई आठसम रुऩैमाॉ,  
 (ग)   सयुऺागाडा (वऩ.एस.ओ.) एक जना य कामाारम सहमोगी एक जनाराई छसम 

रुऩैमाॉ। 
 (५) उऩदपा (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩतन  भतगणना कामाभा सॊरग्न बएको 

कभाचायीराई त्मस ददनका रातग भतगणना व्मर्स्थाऩन फाऩतको यकभ खचा बकु्तानी गरयनेछैन। 
 (६) भतगणना कामाको प्रगतत वर्र्यण प्राप्त गना एर्ॊ भतगणना कामाभा आर्श्मक सहमोग तथा 

सभन्र्म गना तनर्ााचन कामाारमका कभाचायीराई सो कामाारमफाट भतगणना अर्तधबय देहाम 
फभोशजभको यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ्- 

(क)  याजऩत्रावित कभाचायीराई प्रततददन प्रततव्मशक्त एकहजाय रुऩैमाॉ,  
(ख)  याजऩत्र अनॊवकत कभाचायी दईु जनाराई प्रततददन प्रततव्मशक्त आठसम रुऩैमाॉ,  
 (ग) हरकुा सर्ायी चारक एकजना य कामाारम सहमोगी एक  जनाराई प्रततददन 

प्रततव्मशक्त छसम रुऩैमाॉ। 
  (७) उऩदपा (६) भा जनुसकैु कुया रेखीएको बए ताऩतन  भतगणना कामाभा सॊरग्न बएको 

कभाचायीराई सो ददनका रातग त्मस्तो खचा उऩरब्ध गयाईने छैन।  
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२७. भतगणना व्मर्स्थाऩन खचा्  (१) (२२३११)  तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे भतगणना स्थरभा 
आर्श्मक ऩने गनु्री , काऩेट, चकटी, फत्ती, ऩानी, जेनेयेटय, भाईक  आददको व्मर्स्थाऩन गना देहाम 
फभोशजभको यकभ खचा गना सक्नेछ्- 

(क)  फीस हजायसभभ भतदाता यहेको तनर्ााचन ऺेत्रका रातग फीसहजाय रुऩैमाॉ, 
(ख)  ऩचास हजायसभभ भतदाता यहेको तनर्ााचन ऺेत्रका रातग तीसहजाय रुऩैमाॉ, 
(ग)  असी हजायसभभ भतदाता यहेको तनर्ााचन ऺेत्रका रातग चारीसहजाय रुऩैमाॉ, 
(घ)  असी हजायबन्दा फढी भतदाता यहेको तनर्ााचन ऺेत्रका रातग ऩचासहजाय रुऩैमाॉ। 

 (२) (२२७११) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे भतगणना कामाभा खवटने कभाचायीको खाजा 
य शचमाऩान फाऩत प्रत्मेक तसफ्टका रातग ऩाॉचहजाय रूऩैमाॉसभभ खचा गना सक्नेछ।  

 
ऩरयच्छेद–६ 

से्रस्ता याख्न ेतथा रेखा ऩयीऺण गने सभफन्धी व्मर्स्था 
२८.  से्रस्ता तथा पाॉटर्ायी तमाय गनुाऩने्  (१) तनर्ााचन अतधकृतरे मस तनदेशशका फभोशजभ खचा गदाा 

प्रचतरत कानून फभोशजभ फजेट सीट , खचाको पाॉटर्ायी , भाग पायाभ , खरयद आदेश , दाशखरा रयऩोटा , 
फैंक नगदी वकताफ, ऩेश्की रेजय आददको यीतऩूर्ाकको से्रस्ता याख्न ुऩनेछ। 

 (२) तनर्ााचन सभऩन्न बएको तभततरे ऩाॉच ददनतबत्र अशख्तमायीसाथ ददईएको र्गीकयण य 
अनसूुची–४ फभोशजभको खचाको पाॉटर्ायी तमाय गयी आन्तरयक रेखा ऩयीऺणको रातग सभफशन्धत 
कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

 
२९.  खचाको फीर बऩााई प्रभाशणत गयी याख्नऩुने्  तनर्ााचन अतधकृतरे तनर्ााचन अतधकृत र्ा तनजफाट 

अतधकाय प्राप्त अतधकृतफाट प्रत्मेक खचाको फीर , बऩााई य पाॉटर्ायीसॉग सभफशन्धत सभऩूणा से्रस्ता 
प्रभाशणत गयी याख्न ुऩनेछ । 

३०.  थऩ खचाका रातग ऩूर्ा स्र्ीकृतत तरनऩुने्   (१) तनर्ााचन अतधकृतरे मस तनदेशशकाभा उल्रेख बए 
फभोशजभको शीषाकभा तोवकएको बन्दा फढी यकभ खचा गनुाऩने अर्स्था आइऩयेभा सोको ऩमााप्त 
आधाय, कायण य ऩषु्ट्याई सवहत स्र्ीकृततको रातग आमोगभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ य सो सभफन्धभा 
आमोगरे ददएको तनदेशन फभोशजभ गनुा ऩनेछ । 

 (२) तनर्ााचन अतधकृतरे मस तनदेशशका फभोशजभ खचा गदाा कुनै दिवर्धा उत्ऩन्न बएभा सो 
सभफन्धभा स्ऩष्टताका रातग आमोगभा अनयुोध गना सक्नेछ। 

३१.  याजश्व खाताभा यकभ दाशखरा गनुाऩने  ् तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे नेऩार सयकायराई प्राप्त हनुे 
सफै प्रकायको याजश्व यकभ सभफशन्धत याजश्व खाताभा तनर्ााचन कामाारमको कामाारम कोडभा जभभा 
गनुा ऩनेछ। 
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३२.  यकभ वपताा गनुाऩने्  तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे सभर्शन्धत कोष तथा रेखा तनमन्त्रक 
कामाारमफाट तनकासा तरएको यकभ फाॉकी यहेभा त्मस्तो फाॉकी यकभ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक 
कामाारमभा वपताा गयी वहसाफ तभरान गनुा ऩनेछ। 

३३.  फाॉकी धयौटी यकभ जभभा गने्  तनर्ााचन अतधकृतरे तनर्ााचन सभऩन्न बएको तभततरे ऩाॉच ददनतबत्र 
धयौटी खाताभा भौज्दात यहेको यकभ तनर्ााचन कामाारमको धयौटी खाताभा जभभा गयी त्मस्तो खाता 
फन्द गनुाऩनेछ य सोको जानकायी सवहतको वर्र्यण आमोग ,  सभर्शन्धत कोष तथा रेखा तनमन्त्रक 
कामाारम य तनर्ााचन कामाारमभा ददन ुऩनेछ । 

३४.  भातसक पाॉटर्ायी ऩठाउन ुऩने  ्तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमरे हयेक भवहनाको फजेट उऩशीषाकगत 
य खचा शीषाकगत भातसक पाॉटर्ायी तछटो भाध्मभिाया अको भवहनाको ३ गतेतबत्र आमोगभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

३५.  आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गयाई से्रस्ता ऩठाउन ुऩने्  (१) तनर्ााचन अतधकृतरे वर्तनमोजन , याजश्व य 
धयौटी तपा को से्रस्ता तनर्ााचन सभऩन्न बएको तभततरे सात ददनतबत्र सभफशन्धत कोष तथा रेखा 
तनमन्त्रक कामाारमफाट आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ। 

 (२) कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमरे उऩदपा (१) फभोशजभ आन्तरयक रेखा ऩयीऺण 
गयी सोको प्रततरे्दन य प्रभाशणत आतथाक वर्र्यण सभफशन्धत तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम य 
आमोगराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोशजभ आन्तरयक रेखा ऩयीऺण बई प्रततरे्दन प्राप्त बएऩतछ तनर्ााचन 
अतधकृतरे तनर्ााचन सभऩन्न बएको तभततरे फीस ददनतबत्र सोसभफन्धी सभऩूणा से्रस्ता य प्रभाशणत 
आतथाक वर्र्यण अशन्तभ रेखा ऩयीऺणको रातग आपै उऩशस्थत बई आमोगभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) तनर्ााचन अतधकृतरे आफ्नो कामाारमभा भौज्दात यहेका सभऩूणा शजन्सी साभान कामाारम 
फन्द बएऩतछ सभफशन्धत तनर्ााचन कामाारमभा फझुाई सोको बऩााईको प्रतततरवऩ से्रस्तासाथ सॊरग्न गनुा 
ऩनेछ । 

३६.  अशन्तभ रेखा ऩयीऺण्  दपा ३५ को उऩदपा (३) फभोशजभका से्रस्ता प्राप्त बएऩतछ आमोगरे 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट अशन्तभ रेखा ऩयीऺण गयाउनेछ। 

३७.  तनर्ााचन अतधकृतको दावमत्र् ्आतथाक कायोफाय गदाा गयाउॉदा तनर्ााचन अतधकृतरे देहाम फभोशजभ गनुा 
ऩनेछ्- 

(क)  मस तनदेशशका फभोशजभ खचा गदाा प्राप्त अशख्तमायीको सीभातबत्र यही सभफशन्धत 
खचा शीषाकफाट भात्र यीतऩूर्ाक खचा गने, 

(ख)  खचा बएको यकभको मथा सभमभाआन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई आमोगभा से्रस्ता 
फझुाउने, 
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(ग)  रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएको फेरुज ुपर्छ्यौट र्ा असरु गनुाऩने बए पर्छ्यौट  र्ा 
असरु सभेत गयी फेरुज ुपर्छ्यौट गने , सो सभफन्धभा कुनै स्ऩष्टीकयणको 
आर्श्मकता देशखएभा सोको जानकायी आमोगभा ऩठाउने य कुनै वकतसभको ऩेश्की 
यकभ फाॉकी य फेरुज ुनहनुेतपा  ध्मान ददने। 

३८.  असूर उऩय गरयने  ्(१) मस तनदेशशकाको उल्रॊघन गयी गयेको खचा त्मस्तो खचा गने अशख्तमाय प्राप्त 
अतधकायीफाट प्रचतरत कानून फभोशजभ असूर उऩय गरयनेछ। सोको अतबरेख सभफशन्धत 
अतधकायीको तारकु तनकामभा सभेत ऩठाईने छ। 

 (२) तनर्ााचनको कामाभा खवटएको कुनै कभाचायीरे मस तनदेशशका फभोशजभ ऩाउने बत्ता 
सवुर्धा फाऩतको यकभ फझुी  सकेऩछी तनजरे आमोग र्ा तनर्ााचन अतधकृतरे तोकेको शजभभेर्ायी ऩयुा 
नगयेभा त्मस्तो कभाचायीफाट सो यकभ प्रचतरत कानून फभोशजभ असरु उऩय गरयनेछ। 

 
 

ऩरयच्छेद–७ 
वर्वर्ध 

३९.  घभुती टोरीको सवुर्धा (२२६११) :  (१) प्रतततनतध सबा सदस्म तथा प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन 
तनदेशशका, २०७४ को दपा ४ को उऩदपा (३) को खण्ड (ज) फभोशजभको घभुती टोरीभा 
अतधकृतस्तय कभाचायीको नेततृ्र्भा सयुऺाकभी फाहेक एक जना याजऩत्र अनॊवकत कभाचायी  य सर्ायी 
साधन चल्ने ऺेत्रका रातग एक जना हरकुा सर्ायी चारक यहनेगयी प्रत्मेक तनर्ााचन ऺेत्रका रातग 
फढीभा दईु र्टा घभुती टोरी खटाउन सवकनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको घभुती टोरीभा खवटने सयुऺाकभी फाहेकका कभाचायीराई 
तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट देहाम फभोशजभको सवुर्धा उऩरब्ध गयाईनेछ्- 

(क)  घभुती टोरी प्रभखुराई एकभषु्ट दईुहजाय ऩाॉचसम रुऩैमाॉ, 
(ख)  सहामक कभाचायीराई एकभषु्ट दईुहजाय रुऩैमाॉ, 
(ग)  हरकुा सर्ायी चारकराई एकभषु्ट एकहजाय दईुसम रुऩैमाॉ, 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको टोरीराई खाजा खचा फाऩत एकभषु्ट ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉ टोरी 
प्रभखुराई उऩरब्ध गयाईने छ। 

(४) सर्ायी साधन चल्ने ऺेत्रका रातग इन्धन फाऩत फढीभा तीनहजाय रुऩैमाॉ टोरी प्रभखुराई 
एकभषु्ट उऩरब्ध गयाईने। 

तय सर्ायी साधन नचल्ने ऺेत्रभा इन्धन फाऩतको खचा उऩरब्ध गयाईने छैन । 
४०.  कयकट्टी सभफन्धी व्मर्स्था  ्दपा ७ को उऩदपा (१), (२), (५), (६) य (८) तथा दपा २६ को 

उऩदपा (२), (३), (४) य (६) फभोशजभका यकभभा ऩन्र प्रततशत कय कट्टी गनुा ऩनेछ। 
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४१.  खचा सार्ाजतनक गनुाऩने  ्तनर्ााचन अतधकृतरे तनर्ााचन सभऩन्न बएऩछी तनर्ााचनसॉग सभफशन्धत काभभा 
बएका सभऩूणा खचाको वर्र्यण सार्ाजतनक गनुा ऩनेछ। 

४२. आतथाक व्मर्स्थाऩन सतभतत (२१११९) : (१) मस तनदेशशका फभोशजभको आतथाक व्मर्स्थाऩन गना 
आमोगभा देहाम फभोशजभको एक आतथाक व्मर्स्थाऩन सतभतत यहनेछ्- 

(क)  भाननीम तनर्ााचन आमकु्त (आतथाक व्मर्स्थाऩन हेने)  -सॊमोजक 
(ख)  सशचर्, आमोग       -सदस्म 
(ग)  सहसशचर्, प्रशासन भहाशाखा     -सदस्म 
(घ)  सहसशचर्, तनर्ााचन व्मर्स्थाऩन भहाशाखा   -सदस्म 
(ङ)  उऩसशचर्, रेखा आतथाक प्रशासन शाखा    -सदस्म-सशचर् 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक आर्श्मभता अनसुाय सतभततको सॊमोजकको 
अध्मऺताभा तनजरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततरे आर्श्मकता अनसुाय आमोग य अन्म तनकामका 
ऩदातधकायी र्ा कभाचायीराई फैठकभा आभन्त्रण गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको सॊमोजक , सदस्म एर्ॊ आभशन्त्रत सदस्मरे 
तनमभानसुायको फैठक बत्ता तथा सवुर्धा ऩाउने छन।् 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक सभफन्धी कामावर्तध सतभतत आपैँ रे तनधाायण 
गये फभोशजभ हनुेछ।   

४३. तनकासा फाॉडपाॉट तसपारयस सतभतत (२१११९) : (१) मस तनदेशशका फभोशजभ यकभ तनकासा 
फाॉडपाॉटको तसपारयस गना आमोगभा देहाम फभोशजभको एक तनकासा फाॉडपाॉड तसपारयस सतभतत 
यहनेछ्- 

(क)  सहसशचर्, प्रशासन भहाशाखा     -सॊमोजक 
(ख)  उऩसशचर्, रेखा आतथाक प्रशासन शाखा   -सदस्म 
(ग)  रेखा अतधकृत, केन्रीम फजेट हेने    -सदस्म 
(घ)  रेखा अतधकृत, वर्तनमोजन हेने    -सदस्म-सशचर् 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक आर्श्मकता अनसुाय सतभततको सॊमोजकको 
अध्मऺताभा तनजरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततरे आर्श्मकता अनसुाय आमोग य अन्म तनकामका 
ऩदातधकायी र्ा कभाचायीराई फैठकभा आभन्त्रण गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको सॊमोजक , सदस्म एर्ॊ आभशन्त्रत सदस्मरे 
तनमभानसुायको फैठक बत्ता तथा सवुर्धा ऩाउनेछन।् 
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(५) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक सभफन्धी कामावर्तध सतभतत आपैँ रे तनधाायण 
गये फभोशजभ हनुेछ।  

४४. शजल्रा तनर्ााचन व्मर्स्थाऩन सतभतत (२१११९) : (१) तनर्ााचन व्मर्स्थाऩन कामाको सभन्र्म गना 
प्रत्मेक शजल्राभा देहाम फभोशजभको शजल्रा तनर्ााचन व्मर्स्थाऩन सतभतत यहनेछ्- 

(क)  भखु्म तनर्ााचन अतधकृत     -सॊमोजक 
(ख)  प्रभखु शजल्रा अतधकायी     -सदस्म 
(ग)  तनर्ााचन अतधकृत      -सदस्म 
(घ)  स्थानीम वर्कास अतधकायी     -सदस्म 
(ङ)  शजल्रा शशऺा अतधकायी     -सदस्म 
(च)  शजल्राशस्थत सयुऺा तनकामका प्रभखु    -सदस्म 
(छ)  कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारम प्रभखु   -सदस्म 
(ज)  तनर्ााचन अतधकायी       -सदस्म 
(झ)  भखु्म तनर्ाचन अतधकृतरे तोकेको सहामक तनर्ााचन  
 अतधकृत       -सदस्म-सशचर् 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततभा आर्श्मकता अनसुाय याजनीततक दरका प्रतततनतध , 
सञ्चायकभी तथा अन्म व्मशक्त तथा ऩदातधकायीराई आभन्त्रण गना सवकनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक तनर्ााचन अर्तधबय तीन ऩटकसभभ फस्न 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको प्रत्मेक फैठकका रातग चाय हजाय रुऩैमाॉसभभ वर्वर्ध 
खचा गना सवकनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक आर्श्मकता अनसुाय सतभततको सॊमोजकको 
अध्मऺताभा तनजरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(६) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको सॊमोजक , सदस्म एर्ॊ तीन जनासभभ आभशन्त्रत 
सदस्मरे भखु्म तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट तनमभानसुायको फैठक बत्ता सवुर्धा ऩाउनेछन।् 

(७) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक सभर्न्धी कामावर्तध सतभतत आपैँ रे तनधाायण 
गये फभोशजभ हनुेछ।  

४५.  शजल्रा आतथाक सभन्र्म सतभतत (२१११९) : (१) मस तनदेशशका फभोशजभ आमोगरे ददएको 
अशख्तमायी फभोशजभको यकभ तनकासा ददने , खचा गने , खचाको अतबरेख याख्ने , प्रततरे्दन गने , खचाको 
एकरुऩता कामभ गयाउने कामाभा सहमोग गना तथा सदयभकुाभफाट भतदान केन्रसभभको दयुी य 
मातामात सवुर्धा बए नबएको सभफन्धभा तनर्ााचन अतधकृतराई तसपारयस गना देहाम फभोशजभको एक 
शजल्रा आतथाक सभन्र्म सतभतत यहनेछ्- 
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(क)  कोष तथा रेखा तनमन्त्रक कामाारमको प्रभखु   -सॊमोजक 
(ख)  तनर्ााचन  अतधकायी       -सदस्म  
(ग) तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमका रेखा प्रभखु   -सदस्म 
(घ)  तनर्ााचन कामाारमको रेखा प्रभखु    -सदस्म-सशचर् 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक आर्श्मकता अनसुाय सतभततको सॊमोजकको 
अध्मऺताभा तनजरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततरे आर्श्मकता अनसुाय अन्म तनकामका ऩदातधकायी र्ा 
कभाचायीराई फैठकभा आभन्त्रण गना सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको सॊमोजक , सदस्म एर्ॊ आभशन्त्रत सदस्मरे तनर्ााचन 
कामाारमफाट तनमभानसुायको फैठक बत्ता तथा सवुर्धा ऩाउनेछन।् 

 (५) उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको फैठक सभफन्धी कामावर्तध सतभतत आपैँ रे तनधाायण 
गये फभोशजभ हनुेछ।  

४६.  खायेजी य फचाउ्  (१) आमोगको तभतत २०७४।६।२३ को तनणाम फभोशजभ स्र्ीकृत बएको 
"प्रतततनतध सबा सदस्म य प्रदेश सबा सदस्म तनर्ााचन (आतथाक) तनदेशशका, २०७४" खायेज गरयएको 
छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ खायेज बएको तनदेशशका फभोशजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै 
तनदेशशका फभोशजभ बए गयेको भातननेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दपा २४ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत) 
तनर्ााचन आमोग 

भखु्म/तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम, तनर्ााचन ऺेत्र नॊ..........शजल्रा.................................................. 
दैतनक तथा भ्रभण बत्ता फझुाएको बऩााई 

तनमशुक्त ऩत्रको च.नॊ. ... ......................  
तभतत् २०७४।.. ... ......................... 

 
१.  खवटएको भतदान केन्र् ... ... ...               
२.  भतदान केन्रको क्रभ सॊख्मा् ... ... ३. सदयभकुाभफाट भतदान केन्रको दूयी (वक.तभ.भा) ... ... ... 
४.  कामायत कामाारमफाट तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमभा आउॉदा  राग्ने ..........ददन, भतदान केन्र  सभभ ऩगु्न  राग्ने 

.............ददन, भतदान केन्रफाट सभफशन्धत तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमफाट  
आपू कामायत कामाारमभा पवकिं दा राग्ने .............. ददन (ऩैदर भ्रभण गदाा प्रततददन १५ वक .तभ.को दयरे) गयी 
जभभा.............. .......  ......ददन 

५.  तनमशुक्त तरन उऩशस्थत हुॉदा य तमायी भमादको ददन् २ ददन  य भतदान केन्रभा यहने ददन् ३ ददन सवहत  जभभा 
ददन् ... ... ... ... 

६.  कभाचायीको नाभ, थय्      
७.  ऩद् भतदान अतधकृत/सहामक भतदान अतधकृत/सहामक कभाचायी/सहमोगी कभाचायी   
८.  तह/शे्रणी् 
९.  कामायत कामाारमको नाभ य ठेगाना  ्
१०.  भतदान केन्रभा खवटने कभाचायीको खचा्  
१ २ ३ ४ ५ ६ 
तस.नॊ. शीषाक जभभा ददन  दय रु जभभा यकभ रु कैवपमत 
१ दैतनक बत्ता     

२ भ्रभण खचा (मातामात)     

३. जभभा यकभ (अॊक य अऺयभा) 
भातथ उल्रेख बए फभोशजभ यकभ फझुी तरने कभाचायीको  
नाभ्                                            सही य तभतत:     
  
यकभ ददने कभाचायीको  
नाभ्                                            सही य तभतत्     
 
प्रभाशणत गने अतधकृतको  
नाभ्                                            सही य तभतत  ्
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अनसूुची–२ 
(दपा २४ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्धत) 

तनर्ााचन आमोग 
भखु्म/तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम, तनर्ााचन ऺेत्र नॊ..........शजल्रा.................................................. 

भतदान केन्र सभफन्धी खचा फझुाएको बऩााई 
तनमशुक्तऩत्रको च.नॊ. ... ... 

तभतत्–... ... ..................... 
१.  खवटएको भतदान केन्र् ... ... ...  
२.  भतदान केन्रको क्रभ सॊख्मा् ... ... 
३.  सदयभकुाभर्ाट भतदान केन्रको दूयी (वक.तभ.भा) ... ... ... 
४.  सर्ायी साधन नचल्ने स्थानफाट भतदान केन्रसभभ य भतदान केन्रफाट सभफशन्धत तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमसभभ 

आउॉदा राग्ने ददन (प्रततददन १५ वक.तभ.को दयरे) ... ... ... 
५.  भतऩेवटका ढुर्ानी गना राग्ने जभभा ददन (आतेजाते सभेत) ... ... ... 
६.  भतदान अतधकृतको नाभ, थय् 
७. कामाारम् 
८.  भतदान केन्रको खचा्  
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

तस.नॊ. 
आतथाक 

तनदेशशकाको 
दपा 

वर्र्यण दय ददन सॊख्मा जभभा कैवपमत 

१ १९ भतदान अतधकृतको थऩ सवुर्धा ५,०००।- १ १ ५,०००।-  
२ २० स्र्मॊसेर्क खचा १,०००।- ३    
३ २१ भतदान केन्र तनभााण खचा   १   
४ २२ फत्ती तथा अन्म खचा १,५००।-  १ १,५००।-  
५ २३ ढुर्ानी खचा      
६ जभभा यकभ (अॊक य अऺयभा) 

४. भातथ उल्रेख बए फभोशजभ यकभ फझुी तरने कभाचायीको  
     नाभ्                                            सही य तभतत् 
 

५. यकभ ददने कभाचायीको  
     नाभ्                                            सही य तभतत ्
 

६. प्रभाशणत गने अतधकृतको  
    नाभ्                                            सही य तभतत् 
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अनसूुची–३ 
(दपा २४ को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्धत) 

तनर्ााचन आमोग 
भखु्म/तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम, तनर्ााचन ऺेत्र नॊ..........शजल्रा.................................................. 

घभुती टोरी राई यकभ फझुाएको बऩााई 
तनमशुक्तऩत्रको च.नॊ. ... ... 
तभतत् २०७४।.................. 

१. घभुती टोरी खवटएको भतदान केन्र् ... ... ... 
२. सदयभकुाभर्ाट भतदान केन्रको जभभा दूयी (वक.तभ.भा) ... ... ... 
३. सर्ायी साधन नचल्ने स्थानफाट भतदान केन्रसभभ य तनर्ााचन अतधकृतको कामाारमसभभ जाॉदा आउॉदा 

राग्ने ददन (प्रततददन १५ वक.तभ.का दयरे) ... ... ... 
४. घभुती टोरीभा खवटने कभाचायीको नाभ, थय् 
५. ऩद् टोरी प्रभखु 
६. कामायत कामाारम् 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

तस.नॊ. वर्र्यण दय ददन जभभा कैवपमत 
१ घभुती टोरी प्रभखुको सवुर्धा २,५००।- १ २,५००।-  
२ सहामक कभाचायीको सवुर्धा २,०००।- १ २,०००।-  
३ हरकुा सर्ायी चारक को 

सवुर्धा 
१,२००।- १   

४ खाजा खचा ५,०००।- १ ५,०००।-  
५ ईन्धन खचा ३,०००।- १   
६ जभभा यकभ (अॊक य अऺयभा) 
७. भातथ उल्रेख बए फभोशजभ यकभ फझुी तरने कभाचायीको  

    नाभ्                                            सही य तभतत्  
 
८. यकभ ददने कभाचायीको नाभ् 

     नाभ्                                            सही य तभतत  ्
 
९. प्रभाशणत गने अतधकृतको नाभ् 

    नाभ्                                            सही य तभतत्  
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अनसूुची–४ 

(दपा २८ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्धत) 
तनर्ााचन आमोग 

भखु्म/तनर्ााचन अतधकृतको कामाारम, तनर्ााचन ऺेत्र नॊ..........शजल्रा.................................................. 
र्गीकयण फभोशजभको खचाको पाॉटर्ायी 

 
१ 

२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

 
तस.नॊ. 

आतथाक 
तनदेशशका
को दपा 

खचा र्गीकयणको वक्रमाकराऩ मस 
भवहनाको 
खचा 

वर्तनमोशजत 
यकभ 

मस भवहना 
सभभको खचा 

फाॉकी 
यकभ 

कैवपमत 

१ ७ तनर्ााचन बत्ता      
२ ८ स्थानीम बत्ता      
३ ९ भ्रभण खचा       
४ १० ऩानी तथा वर्जरुी       
५ ११ सॊचाय खचा       
६ १२ कामाारम सभफन्धी खचा       
७ १३ घय बाडा       
८ १४ भभात तथा सॊबाय       
९ १५ इन्धन तथा अन्म इन्धन       
१० १६ भतदान स्थर तनयीऺण खचा      
११ १७ वर्वर्ध खचा      
१२ १८ भतदान केन्रभा खवटने कभाचायीको 

सवुर्धा  
     

१३ १९ भतदान अतधकृतको थऩ सवुर्धा       
१४ २० स्र्मॊसेर्कको खचा       
१५ २१ भतदान केन्र तनभााण खचा      
१६ २२ फत्ती तथा अन्म खचा      
१७ २३ ढुर्ानी खचा       
१८ २६ भतगणना जनशक्तीको खचा      
१९ २७ भतगणना व्मर्स्थाऩन खचा       
२० ३९ घभुती टोरीको खचा      
२१ ४४ शजल्रा तनर्ााचन व्मर्स्थाऩन सतभततको 

खचा 
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जभभा      
 

............................. 
ऩेश गने 

........................... 
सदय गने 

 


