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आचवरसंहितव के िो ? 

• आचरण र्व व्यर्िवरको पररस्कृत िैनतक नियम प्रनतपवदि 
गरी लेखिएको शवस्त्र र्व हर्द्यव िो, 

• सवर्ाजनिक अनिकवरी, रवजिीनतक दल, िीखज If]q, व्यखि र्व 
संस्थवको व्यर्िवर नियन्त्रण गिे नलखित नियमिरुको संगवलो 
िो । 

• अिैनतक आचवरण र व्यर्िवर रोक्ि र संर्ोिि गिा तयवर 
गररएको दस्तवरे्ज िो,  



क्रमशः 
• प्रत्येक व्यखि संस्थव र्व निकवयले पवलिव गिनापिे मवि र्व 

आचवरको मविक िो। 

• निर्वाचिको स्र्च्छतव, निश्पक्षतव र हर्श्वशिीयतव कवयम गिा 
निर्वाचि आयोगले जवरी गरेको संहितव िो, 

• आचवरसंहितव िैनतक र कविूिी र्न्त्िि िो, 

• निर्वाचिकव लवनग जवरी गररएको ददशवनिदेश िो, 



 
निर्वाचि आचवरसंहितव हकि ? 

 
• स्र्च्छ, निष्पक्ष, पवरदखशा तथव भयमनि र्वतवर्रणमव निर्वाचि 
सम्पन्न गिा । 

• निर्वाचिमव सरै् पक्षको लवनग समवि िेलमैदवि (Equal Playing 

Field) प्रदवि गिा, 

• निर्वाचिको हर्श्वशिीयतव कवयम गिा र निर्वाचिप्रनत आम 
मतदवतवको हर्श्ववस बढवउि, 



क्रमशः 
• निर्वाचि प्रयोजिकव लवनग सरकवरी श्रोतसवििको दनरुपयोग िनि 
िददि, 

•  निर्वाचिमव िनिे अपरवि, दूव्यार्िवर, गलत अभ्यवस, डर, िवक 
िम्की, प्रलोभि जस्तव कवया रोक्ि, 

•  निर्वाचिमव सनशवसि कवयम गिा। 

• स्र्च्छ , स्र्तन्त्र , निष्पक्ष ,  हर्श्वसिीय एर्म ् नमतव्ययी 
निर्वाचि गिे निर्वाचि आयोगको उदेश्य पूरव गिा । 



 
आचवरसंहितव निमवाणको आिवर 

 
• Universal Declaration of Human Rights-1948 को िवरव (२१), 

International Covenant on Civil & Political Rights, 1966 को िवरव 
(२५) मव आफूले छविकेो प्रनतनिनि मवफा त शवसिमव सिभवगी िनि पवउि े
अनिकवर र गोप्य मतदविको अनिकवर रिेको। 

• िपेवलको संहर्िविको प्रस्तवर्िवमव जितवको प्रनतस्पिवात्मक र्िनदलीय 
लोकतवखन्त्रक शवसि प्रणवली, बवनलग मतवनिकवर, आर्निक निर्वाचि समेतकव 
लोकतवखन्त्रक मूल्य मवन्त्यतवमव प्रनतर्द्ध रिी समदृ्ध रवष्ट्र निमाण गिे मूल ध्येय 
रिेको । 



क्रमशः 
• संहर्िविको िवरव २४६ ले निर्वाचि आयोगलवई निर्वाचिको 
संचवलि, रेिदेि निदेशि र नियन्त्रण गिे अनिकवर प्रदवि 
गरेको। 

• निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ दफव २२ ले निर्वाचिमव स्र्च्छतव, 
निश्पक्षतव, पवरदखशातव तथव भयमनि र्वतवर्रण कवयम रवख्न 
आचवरसंहितव र्िवउि सक्िे र त्यसको पवलिव गिना सबैको कताव्य 
िनिे उल्लेि गरेको । 



क्रमशः 
• आचवरसंहितव आयोगले तोकेको नमनत देखि लवगू िनिे 
व्यर्स्थव रिेको। 

• निर्वाचि आयोगको तेश्रो पञ्चर्हषाय रणिीनतक योजिवले 
निर्वाचि आचवर संहितव तयवर गरी कवयवान्त्र्यि गिे 
उल्लेि गरेको । 



• िेपवल सरकवर र िेपवल सरकवरकव मन्त्री,  

• प्रदेश सरकवर र प्रदेश सरकवरकव मन्त्री,    

• संरै्िवनिक निकवय र सो निकवयकव पदवनिकवरी,  

• प्रदेश सरकवरकव निकवय र सो निकवयकव पदवनिकवरी, 

• स्थविीय कवयापवनलकव र सोकव सदस्य,   

आचवरसंहितव कसलवई लवगू िनन्त्छ ? 



• संघ, प्रदेश र स्थविीय तिकव कमाचवरी, 

• सनरक्षव निकवय, सनरक्षवकमी तथव कमाचवरी, 

• सरकवरी, अिासरकवरी तथव सवर्ाजनिक संस्थवको कवयवालय तथव 
कमाचवरी, 

• रवजिीनतक दल तथव रवजिीनतक दलको भवत ृसङ्गठि, 

क्रमशः१ 



• उम्मेदर्वर तथव उम्मेदर्वरको प्रनतनिनि, 

• रवजिीनतक दल तथव उम्मेदर्वरको मतदवि एर्म ् मतगणिव 
प्रनतनिनि, 

• सवर्ाजनिक पद िवरण गरेको व्यखि, 

• अिनगमि सनमनतकव पदवनिकवरी तथव अिनगमिकतवा, 

• पयारे्क्षण संस्थव तथव पयारे्क्षक, 

क्रमशः२ 



• सञ्चवर प्रनतष्ठवि, सोकव कमाचवरी तथव सञ्चवरकमी,  

• निजी तथव गैरसरकवरी संस्थव, सोकव पदवनिकवरी तथव कमाचवरी, 

• सवमनदवहयक हर्द्यवलय र्व िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरको 
अिनदविमव सञ्चवनलत हर्श्वहर्द्यवलय, सोकव खशक्षक तथव कमाचवरी, 

• मतदवतव, 

• हर्कवस सवझेदवर संस्थव, 

क्रमशः३ 



• सरकवरी तथव अिासरकवरी निकवयबवट सञ्चवनलत पररयोजिव तथव 
पररयोजिवकव कमाचवरी,  

• मतदवतव खशक्षव कवयाक्रम सञ्चवलि गिे संस्थव र्व सो संस्थवकव 
कमाचवरी, 

• निजी के्षरकव बैङ्क तथव हर्त्तीय संस्थव, सिकवरी संस्थव, व्यवपवररक 
तथव औद्योनगक के्षर, सोकव पदवनिकवरी, कमाचवरी तथव कवमदवर, 

• र्स्तन तथव सेर्व प्रदवयक व्यर्सवहयक संस्थवकव पदवनिकवरी, 
कमाचवरी र कवमदवर,  

• आयोगले तोकेकव अन्त्य निकवय र्व व्यखि । 

 

क्रमशः४ 



सबैले पवलिव गिनापिे सवमवन्त्य आचरण 

• सवर्ाजनिक निकवय र्व कन िै पररयोजिवको स्रोत सविि र 
सम्पखत्त कन िै दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव िनिे गरी 
प्रयोग गिा र्व गरवउि ििनिे,   

• आयोगद्ववरव सञ्चवनलत कवयाक्रममव कन िै हकनसमले अर्रोि िनिे 
गरी कन िै कवया गिा र्व निर्वाचिसँग सम्बखन्त्ित सवमग्री र्व 
सूचिवलवई नबगविा र्व कन िै हकनसमले थपघट गिा र्व गरवउि 
ििनिे,  



• कन िै सरकवरी कवयवालय र्व सवमनदवहयक हर्श्वहर्द्यवलय र्व 
हर्द्यवलयको क्षेर प्रयोग गरी निर्वाचि सम्बन्त्िी भेलव र्व 
प्रचवरप्रसवर गिा र्व गरवउि ििनिे,  

• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको निर्वाचि खचन्त्ि अंहकत 
ज्यवकेट, कनमज, भेष्ट, हट-सटा, टोपी र्व क्यवप, गम्छव, मवस्क, 
लकेट र्व अन्त्य कन िै हकनसमको पहिरि र्व स्टीकर, लोगो, 
झोलव, ब्यवच, ट्यवटन जस्तव सवङ्केनतक सवमग्री उत्पवदि गिा, 
प्रयोग गिा, नबक्री हर्तरण गिा र्व प्रदशाि गिा र्व गरवउि 
ििनिे,  

क्रमशः१ 



• घरजग्गव ििीको स्र्ीकृनत िनलई कसैको निजी र्व संस्थवगत 
स्र्वनमत्र्को घरजग्गवमव रवजिीनतक गनतहर्नि र्व प्रचवरप्रसवर गिा 
र्व गरवउि ििनिे,  

• ज्येष्ठ िवगररक, महिलव, यौनिक तथव लैहङ्गक अल्पसंख्यक समनदवय 
र अपवङ्गतव भएकव व्यखिको भवर्िवमव आचँ आउिे र्व चररर 
ित्यव िनिे गरी निर्वाचि प्रचवर प्रसवर गिा र्व गरवउि ििनिे,  

• अठवर र्षा उमेर पूरव िभएकव बवलबवनलकवलवई निर्वाचि प्रचवर 
प्रसवरमव प्रयोग गिा र्व गरवउि ििनिे,  

क्रमशः२ 



• प्रचनलत कविूि बमोखजम निषिे गररएको समय र स्थविमव कन िै 
हकनसमको जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक, भेलव र्व निर्वाचि 
प्रचवर प्रसवर गिा र्व गरवउि ििनिे, 

• सवर्ाजनिक आर्वगमिमव अर्रोि िनिे गरी कन िै हकनसमको जनलनस, 

आमसभव,कोणसभव, बैठक, भेलव गरी निर्वाचि प्रचवरप्रसवर गिा र्व 
गरवउि ििनिे,  

• सवमवखजक सञ्जवलमव गलत, भ्रवमक र्व दे्वषपूणा सूचिव प्रर्वि गिा 
र्व गरवउि ििनिे,   

क्रमशः३ 



• निर्वाचिमव प्रभवर् पविे उद्देश्यले कसैले पनि सवमवखजक सञ्जवलमव 
झनटव सवइट र एकवउण्ट सञ्चवलि गिा र्व गरवउि ििनिे,  

• सवमवखजक सञ्जवलमव निर्वाचिलवई प्रभवर् पविे उद्देश्यले िोच्यवउिे, 

अपमवि गिे, दे्वषपूणा भवषण (िेट खस्पच) जस्तव भ्रवमक हटकव 
हटप्पणी गिा र्व सूचिव प्रर्वि गिा र्व गरवउि ििनिे,  

• कन िै प्रयोजिको लवनग प्रकवशि र्व प्रसवरण भएको सूचिव र्व 
सवमग्रीलवई निर्वाचिमव प्रभवर् पविे उद्देश्यले तोडमोड गरी गरवई 
सवमवखजक सञ्जवलमव शेयर र्व लवइक र्व कमेन्त्ट गिा र्व गरवउि 
ििनिे, 

क्रमशः४ 



• कसैको चररर ित्यव िनिे, व्यखिगत लवञ्छिव लगवउिे, मवििविी 
िनिे र्व यस्तै प्रकृनतकव सवमग्री कन िै स्र्रूपमव उत्पवदि गिे तथव 
त्यस्तव सवमग्री कन िै मवध्यमबवट प्रकवशि र्व प्रसवरण गिा र्व 
गरवउि ििनिे, 

• उम्मेदर्वरको मिोियि दतवा भएको नमनतदेखि मतपररणवमको 
घोषणव िभएसम्म उम्मेदर्वर र्व रवजिीनतक दलको मतपररणवमको 
सम्बन्त्िमव मत सरे्क्षण गिा र्व त्यस्तो सरे्क्षणको पररणवम 
घोषणव गिा र्व प्रकवशि गिा ििनिे, 

क्रमशः५ 



• स्र्वस््य सनरक्षव मवपदण्डको प्रनतकूल िनिे गरी कन िै हकनसमको 
जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक, भेलव र्व प्रचवरप्रसवर गिा र्व 
गरवउि ििनिे, 

• निर्वाचिलवई प्रभवर् पविे गरी कसैको पक्ष र्व हर्पक्षमव हर्चवर 
रवख्न, प्रचवर प्रसवर गिा, कन िै हर्द्यनतीय सवमग्री उत्पवदि गिा तथव 
सवमवखजक सञ्जवलमव प्रकवशि गिा र्व अरूले प्रकवशि गरेकव 
सवमग्री शेयर गिा ििनिे, 

• कन िै पनि िवतिनतयवर तथव प्रज्र्लिखशल पदवथा बोक्ि ििनिे, 

क्रमशः६ 



• कन िै पनि हकनसमबवट मतदवतवको गोप्यतव भंग गिे कवया गिा 
ििनिे, 

• मतदवतव र मतदविमव िहटएकव कन िैपनि कमाचवरीसँग र्वदहर्र्वद 
गिा तथव उिीिरुलवई ितोत्सवहित गिे कन िै पनि कवया गिा 
ििनिे। 

• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर तथव उम्मेदर्वरको एकवघरकव 
पररर्वरकव सदस्यको मवि, प्रनतष्ठव, इज्जतमव आचँ पनर् यवउिे कवम 
गिा ििनिे । 

क्रमशः७ 



• कन िै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव प्रचवर 
प्रसवरमव संलग्ि िनि र्व प्रचवर प्रसवर गिा ििनिे,  

• र्वहषाक बजेट तथव कवयाक्रममव स्र्ीकृत भएकव बविेककव अन्त्य 
कवयाक्रम गिा र्व ियवँ िीनत, योजिव र्व कवयाक्रमको घोषणव गिा, 
स्र्ीकृत गिा र्व सञ्चवलि गिा ििनिे, 

• योजिवको खशलवन्त्यवस गिे, उद् घवटि गिे, सरे्क्षण गिे, अध्ययि 
गिे र्व सोको लवनग अिनदवि ददिे जस्तव कवयाक्रम गिा ििनिे,  

 

िेपवल सरकवर र्व प्रदेश सरकवरकव मन्त्री तथव 
स्थविीय तिकव कवयापवनलकवकव पदवनिकवरीको आचरण 



• ियवँ पद सजृिव गिा, ररि पद पूनता गिा, भत्तव र्हृद्ध गिा, ग्रडे 
लगवयतकव आनथाक सनहर्िव र्व कन िै हकनसमकव पनरस्कवर प्रदवि 
गिा र्व घोषणव गिा ििनिे, 

• निर्वाचिको कवममव बविेक कमाचवरीको सरूर्व र्व पदस्थवपि गिा 
ििनिे, 

• मौि अर्निभर कन िै पनि प्रकवरकव अन्त्तरहक्रयव, सम्मेलि, 
कवयाशवलव, गोष्ठी र्व निर्वाचि सँग सम्बखन्त्ित छलफल र्व 
सवमनहिक मखस्तष्क मन्त्थि आदद गिा ििनिे, 

 

      क्रमश १ 



• मौि अर्निमव सवमवखजक सञ्जवलमव रवजिीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव कन िै सन्त्देश, सूचिव, प्रचवर 
प्रसवरकव सवमग्री पोष्ट र्व शेयर गिा र्व सवमवखजक सञ्जवल मवफा त 
मत मवग्ि ििनिे, 

• आयोगको अिनमनतमव मनलनकको प्रनतनिनित्र् गरी हर्देश भ्रमणमव 
जवि बविेक अन्त्य प्रयोजिको लवनग रै्देखशक भ्रमण गिा ििनिे, 

 

      क्रमश २ 



• कन िै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव प्रचवर 
प्रसवरमव संलग्ि िनि र्व प्रचवर प्रसवर गिा ििनि,े 

• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले आयोजिव गरेको बैठक, सभव, 
कवयाशवलव गोष्ठी, सम्मेलि, अन्त्तरहक्रयव जस्तव कवयाक्रममव भवग 
नलि ििनिे,    

• कन िै योजिवको खशलवन्त्यवस गिे, उद् घवटि गिे, सरे्क्षण गिे, अध्ययि 
गिे र्व सोको लवनग अिनदवि ददिे जस्तव कवयाक्रम गिा ििनि,े  

संरै्िवनिक पदवनिकवरी, सरकवरी कमाचवरी तथव निकवय, 
अिासरकवरी संस्थव र कमाचवरीको आचरण 



• र्वहषाक बजेट तथव कवयाक्रममव स्र्ीकृत भएकव बविेककव अन्त्य 
ियवँ कवयाक्रम गिा, ियवँ िीनत, योजिव र्व कवयाक्रमको घोषणव 
गिा, स्र्ीकृत गिा र्व सञ्चवलि गिा ििनिे, 

• ियवँ पद सजृिव गिा, ररि पद पूनता गिा, भत्तव र्हृद्ध गिा, ग्रडे 
लगवयतकव आनथाक सनहर्िव र्व कन िै हकनसमकव पनरस्कवर प्रदवि 
गिा र्व घोषणव गिा ििनिे, 

• निर्वाचिको कवममव बविेक कमाचवरीको सरूर्व र्व पदस्थवपि गिा 
ििनिे, 

क्रमशः१ 



• आयोगको अिनमनतमव मनलनकको प्रनतनिनित्र् गरी हर्देश भ्रमणमव 
जवि बविेक अन्त्य प्रयोजिको लवनग रै्देखशक भ्रमण गिा ििनिे, 

• कन िै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरलवई आफ्िो र्व कवयवालयको 
भर्ि, अनतनथगिृ, सभवगिृ, सर्वरी सविि र्व अन्त्य सवमग्री प्रयोग 
गिा ददि ििनिे,  

• कमाचवरीको सबै तिकव आनिकवररक टे्रड यननियि र्व रवजिीनतक 
दलसँग आर्द्ध टे्रड यूनियिकव कवयासनमनतकव पदवनिकवरीलवई 
निर्वाचि सम्बन्त्िी कन िै खजम्मेर्वरी ददि ििनिे। 

क्रमशः२ 



• निर्वाचिको कवममव बविेक कमाचवरीको सरूर्व र्व पदस्थवपि गिा 
ििनिे,  

• रवजिीनतक प्रकृनतकव कन िै कवयाक्रम गिा ििनिे, 

• उम्मेदर्वर र्व रवजिीनतक दलको कन िैपनि निर्वाचि प्रचवरप्रसवरकव 
सवमग्री रवख्न, टवँस्ि र्व प्रचवर प्रसवर गिा ििनिे, 

• सवमवखजक सञ्जवलमव रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व 
हर्पक्षमव कन िै सन्त्देश, सूचिव, प्रचवरप्रसवरकव सवमग्री पोष्ट र्व शेयर 
गिा र्व सवमवखजक सञ्जवल मवफा त मत मवग्ि ििनिे, 

 

क्रमशः३ 



• आयोगबवट अिनमनत िनलई पयारे्क्षण गिा ििनिे,  

• सरकवरी र्व सरकवरी स्र्वनमत्र् भएकव र्व अिासरकवरी संघ, 
संस्थव, हर्श्वहर्द्यवलय र्व सवमनदवहयक हर्द्यवलयकव बिवलर्वलव 
कमाचवरी र्व खशक्षकलवई पयारे्क्षण गिा िटवउि ििनिे, 

• पयारे्क्षकलवई निजको स्थवयी बसोबवस भएको र्व मतदवतव 
िवमवर्लीमव िवम समवरे्श भएको गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवको 
र्डवमव पयारे्क्षणकव लवनग िटवउि ििनिे, 

 

पयारे्क्षण संस्थवले पवलिव गिनापिे आचरण 



 

• पयारे्क्षण कवया समवप्त भएको तीस ददिनभर आफ्िो संस्थवको 
आय र व्यय सवर्ाजनिक गिना पिे र सोको नलखित जविकवरी 
आयोगलवई गरवउिन पिे, 

• पयारे्क्षणकव लवनग अिनमनत प्रवप्त संघ संस्थवले मतदवि समवप्त 
भएको पन्त्र ददिनभर प्रवरखम्भक प्रनतरे्दि र तीस ददिनभर 
अखन्त्तम पयारे्क्षण प्रनतरे्दि आयोगमव बनझवउिन पिे । 

 

क्रमशः 



• पयारे्क्षकले पररचयपर सबैले देख्न ेगरी लगवउिन पिे, 

• हर्नभन्न जवतजवनत, सम्प्रदवय, नलङ्ग, िमा, भवषव, क्षेर र सँस्कृनतको 
सम्मवि गरी स्र्तन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, हर्श्वसिीय ढङ्गले पयारे्क्षण 
गिनापिे,  

• मतदवि अनिकृतको अिनमनत नलएर निखित दूरीबवट मवर मतदवि 
कवयाको पयारे्क्षण गिे,  

 

पयारे्क्षकले पवलिव गिनापिे आचरण  



• हर्नभन्न जवतजवनत, सम्प्रदवय, नलङ्ग, िमा, भवषव, क्षेर र सँस्कृनतको 
सम्मवि गरी स्र्तन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, हर्श्वसिीय ढङ्गले 
पयारे्क्षण गिनापिे,  

• मतदवि अनिकृतको अिनमनत नलएर निखित दूरीबवट मवर मतदवि 
कवयाको पयारे्क्षण गिे,  

• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव सवर्ाजनिक 
रूपमव र्व आमसञ्चवर मवध्यममव कन िै हकनसमको हटकवहटप्पणी 
गिा ििनिे, 

 

क्रमशः १ 



• आयोगले अिनमनत ददएको क्षेरमव मवर पयारे्क्षण गिनापिे, 

• रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर, कमाचवरी र्व अन्त्य व्यखिसँग 
िगद र्व खजन्त्सी र्व उपिवर र्व अन्त्य कन िै सवमवि लेिदेि 
गिा ििनिे, 

• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको समथाि र्व हर्रोि िनिे गरी 
पयारे्क्षकले निर्वाचि खचन्त्ि अहङ्कत व्यवच लगवउि र्व अन्त्य 
कन िै मवध्यमद्ववरव प्रचवरप्रसवर र्व प्रदशाि गिा ििनिे,  

 

क्रमशः २ 



• निर्वाचिलवई प्रभवहर्त पविे कन िै सूचिव प्रर्वि गिा र्व र्िव्य 
ददि र्व अर्वखञ्छत हक्रयवकलवप गिा ििनिे, 

• सनरक्षव संरे्दिशील स्थविमव पयारे्क्षण गिा ििनिे,  

• मतदवतवले गोप्य मत सङ्केत गरेको कक्षमव तखस्र्र खिच्ि 
ििनिे, 

   तर निर्वाचि अनिकृत र्व मतदवि अनिकृतको अिनमनत 
नलई मतदविस्थलको घेरव बवहिरबवट तखस्र्र खिच्ि बविव पिे 
छैि ।   

 

 

क्रमशः २ 



• निर्वाचि अनिकृत र्व आयोगले निर्वाचिको अखन्त्तम पररणवम 
घोषणव गिना अखघ उम्मेदर्वर हर्जयी भएको सूचिव सम्प्रषेण 
गिा र्व गरवउि ििनिे, 

• निर्वाचि कविूि तथव निर्वाचि सवमग्रीकव सम्बन्त्िमव 
निर्वाचिलवई असर पिे गरी िकवरवत्मक हटकवहटप्पणी गिा 
ििनिे,   

• मतदवि केन्त्रमव िहटएकव मतदवि अनिकृत तथव अन्त्य 
कमाचवरीलवई निजिरूको कवयासम्पवदिमव बविव पनर् यवउि 
ििनिे,   

• निर्वाचि सम्पन्न भएको पन्त्र ददिनभर प्रवरखम्भक प्रनतरे्दि र 
तीस ददिनभर अखन्त्तम प्रनतरे्दि आयोगमव बनझवउिन पिे । 

 

 

क्रमशः २ 



• कन िै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व निजको प्रनतनिनिबवट दवि, 

उपिवर र्व आनथाक सियोग नलि ििनिे,    

• कसैको पक्ष र्व हर्पक्षमव समवचवर प्रकवशि र्व प्रसवरण गिा ििनिे,  

• जवतजवनत, भवषव, िमा, सम्प्रदवय, नलङ्ग र क्षेर बीचको सम्बन्त्ि र 
सद् भवर्मव िलल पविे, रवजिीनतक आस्थव र्व हर्चवर, रवहष्ट्रयतव तथव 
सवमवखजक अर्स्थव जस्तव कन िै पनि आिवरमव भेदभवर् िनिे गरी 
समवचवर प्रकवशि र्व प्रसवरण गिा ििनिे,  

 

सञ्चवर प्रनतष्ठवि, कमाचवरी तथव परकवरको आचरण 



• रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको निर्वाचि प्रचवरप्रसवरको लवनग 
नि:शनल्क र्व प्रवयोखजत हर्ज्ञवपि प्रकवशि, प्रसवरण र्व सम्प्रषेण गिा 
ििनिे,  

• कसैको पक्ष र्व हर्पक्षमव एस.एम.एस., फेसबनक, मेसेञ्जर, ट्र्ीटर, 

भवइर्र, यूट्यनब, इन्त्स्टवग्रवम जस्तव हर्द्यनतीय मवध्यम प्रयोग गरी 
कन िै सवमग्री प्रकवशि, प्रसवरण र्व सम्प्रषेण गिा तथव त्यस्तव 
सवमग्री सवमवखजक सञ्जवलमव शेयर, लवइक, कमेन्त्ट र्व 
प्रनतकमेन्त्ट गिा ििनिे, 

 

   क्रमश १ 



जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक एर्म ्भेलव गदवा पवलिव गिनापिे आचरणः 

• बैठक एरं् भेलव गदवा सभ्य र अिनशवनसत तररकवले गिनापिे र 
कसैको घरको आसपवसमव गई निज र्व निजको पररर्वरको 
सदस्यको सम्बन्त्िमव हर्रोि र्व प्रदशाि गिा ििनिे,  

• स्थविीय प्रशवसिको अिनमनत िनलई सवर्ाजनिक स्थलमव कन िै 
हकनसमको जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक एर्म ्भेलव गिा ििनिे,  

 

रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर तथव दलको भवत ृसंगठिले 
पवलिव गिनापिे हर्षयगत आचरण 



• जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक एर्म ् भेलव गिना अखघ स्थविीय 
प्रशवसि र प्रिरीलवई नमनत, समय, मवगा र स्थविको बवरेमव कम्तीमव 
७२ घण्टव अगवरै् जविकवरी गरवउिन पिे,  

• जनलनस र्व आमसभवमव भवग नलिे र्व प्रचवर प्रसवर गिे व्यखिले 
दलको निर्वाचि खचन्त्ि र्व झण्डव अंहकत लोगो र्व खस्टकर र्व 
कपडव, टोपी र्व क्यवप, भेष्ट, हटसटा, ज्यवकेट, कनमज, गम्छव, 
ब्यवच, मवस्क र्व लकेट लगवउि र्व झोलव बोक्ि ििनिे, 

    

क्रमशः 



• घर ििीको अिनमनत िनलई कसैको निजी घरजग्गवमव र्व 
सवर्ाजनिक भर्ि, सवर्ाजनिक उद्यवि, सवर्ाजनिक सडककव पोल र्व 
कन िै पनि सवर्ाजनिक स्थविमव दलको झण्डव, दल र्व उम्मेदर्वरको 
निर्वाचि खचन्त्ि रवख्न र्व टवँस्ि ििनिे, 

• निर्वाचि प्रयोजिको लवनग पचित्तर ग्रवमसम्मको कवगजमव तीिसय 
र्गा इन्त्चसम्म क्षेरफल भएको आकवरको एउटै रङ्ग र मनरकको 
िवमसहितको पचवा मवर प्रयोग गिनापिे, 
 

क्रमशः 



• एकभन्त्दव बढी रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व भवत ृसङ्गठिले एकै 
समयमव एउटै स्थवि र्व मवगामव जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक 
र्व भेलव गिा ििनिे,  

• प्रचनलत कविूि र्व स्थविीय प्रशवसिले निषिे गरेको सवमग्री नलई 
जनलनस, आमसभव, कोणसभव, बैठक र्व भेलवमव प्रदशाि र्व प्रयोग गिा 
ििनिे,  

 

   

 

 

क्रमशः 



   सर्वरी सविि प्रयोग गदवा पवलिव गिनापिे आचरण  

• उम्मेदर्वर भएको सम्बखन्त्ित निर्वाचि क्षेर र्व उम्मेदर्वर भएको 
स्थविमव निर्वाचि अनिकृतको अिनमनतमव बढीमव दनईर्टव दनईपवङ्ग्ग्र े
र्व तीिपवङ्ग्ग्र ेर्व चवरपवङ्ग्ग्र ेहर्द्यनतीय तथव यवखन्त्रक शखिबवट चल्िे 
िलनकव सर्वरी सविि र त्यस्तव सर्वरी सविि िचल्िे ठवउँमव 
बढीमव चवरर्टव घोडव प्रयोग गिा सक्िे,  

 

क्रमशः 



  सञ्चवर मवध्यमको प्रयोग गदवा पवलिव गिनापिे आचरणः-   

• स्थविीय ति सदस्यको निर्वाचिमव भवग नलिे उम्मेदर्वरले 
टेनलनभजि, रेनडयो र्व एफ.एम. रेनडयोको मवध्यमबवट निर्वाचि 
प्रचवरप्रसवर गदवा चौबीस घण्टवमव बढीमव दनई पटक र एक पटकमव 
बढीमव एक नमिेटसम्म प्रसवरण गरवउि सक्िे, 

 

क्रमशः 



  सञ्चवर मवध्यमको प्रयोग गदवा पवलिव गिनापिे आचरणः-   

• स्थविीय ति सदस्यको निर्वाचिमव भवग नलिे उम्मेदर्वरले 
टेनलनभजि, रेनडयो र्व एफ.एम. रेनडयोको मवध्यमबवट निर्वाचि 
प्रचवरप्रसवर गदवा चौबीस घण्टवमव बढीमव दनई पटक र एक पटकमव 
बढीमव एक नमिेटसम्म प्रसवरण गरवउि सक्िे, 

 

क्रमशः 



  निर्वाचि िचा सम्बन्त्िी आचरणः-  
• बैक िवतव िोली िचा गिे,  
• िचा गिे पदवनिकवरी तोक्िे,  
• २५ िजवर भन्त्दव बढी सियोग बैँक मवफा त िनिनपिे,  
• िचाको नबल भरपवई रवख्नन पिे, 
• आम्दविी तथव िचाको हर्र्रण आयोगले तोकेको ढवँचवमव खजल्लव 
निर्वाचि कवयवालय र्व आयोगमव बनझवउिन पिे,  

 

 

क्रमशः 



•  आयोगले िचाको नबल भरपवई तथव बैङ्क र्व हर्त्तीय संस्थवमव 
रिेको िवतवको हर्र्रण पेश गिा आदेश ददएमव सक्कल नबल भरपवई 
तथव बैङ्क र्व हर्त्तीय संस्थवको िवतवको हर्र्रण पेश गिना पिे, 

• निर्वाचि िचाको हर्र्रण निर्वाचि सम्पन्न भएपिवत सवर्ाजनिक गरी 
प्रचनलत निर्वाचि सम्बन्त्िी कविूिले तोकेको अर्निनभर आयोग र्व 
निर्वाचि कवयवालयमव पेश गिना पिेछ। 

 

 

क्रमशः 



मौि अर्निमव पवलिव गिनापिे आचरण 

• मौि अर्निभर निर्वाचि प्रचवर प्रसवर लगवयत कन िै पनि प्रकवरकव 
छलफल, मखस्तष्क मन्त्थि (Brain Storming) अन्त्तरहक्रयव, सभव 
सम्मेलि, कवयाशवलव गोहष्ठ आदद गिा िपवइिे, 

• मौि अर्नि शनरू िनिनभन्त्दव अगवनड मतदवि स्थलको ३०० नमटर 
र्ररपरी रवखिएकव रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरकव प्रचवर प्रसवरकव 
सवमग्री िटवउिन पिे, 



क्रमशः 

• कन िै पनि हर्नि, प्रकृयव र्व मवध्यमबवट मत मवग्ि र निर्वाचि प्रचवर 
प्रसवर गिा ििनिे,  

• सवमवखजक सञ्जवल, अिलवईि, छवपव र्व अन्त्य कन िै मवध्यमबवट 
रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव कन िै सन्त्देश, 
सूचिव र्व प्रचवर प्रसवरकव सवमग्री पोष्ट र्व शेयर गिा र्व गरवउि 
ििनिे ।  



मतदविको ददि पवलिव गिनापिे आचरण 

• मतदवि केन्त्रमव रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको प्रनतनिनिले 
निर्वाचि खचन्त्ि र्व मत सङ्केत भएको पहिरि र्व व्यवज लगवउि 
ििनिे, 

• मतदवि केन्त्रमव कन िै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको पहिचवि 
देखििे एकै हकनसमको सवङ्केनतक पोशवक र चीजर्स्तन लगवउि, 

बोक्ि र्व देिवउि ििनिे,  



क्रमशः 

• कन िै हकनसमको सर्वरी सविि प्रयोग गरी आर्त जवर्त गिा र्व 
कसैलवई लैजविे र्व ल्यवउिे गिा ििनिे,  

• आयोगले अिनमनत ददएकव व्यखि र्व अनिकवरी तथव मतदवतव 
बविेक अन्त्य कन िै पनि व्यखि मतदवि केन्त्रमव प्ररे्श गिा ििनिे 
।  



हर्हर्ि हर्षयकव आचरण  

• रवखजिवमव गिनापिेः- कन िै स्थविीय ति र्व स्थविीय तिको स्र्वनमत्र् र्व 
नियन्त्रणमव रिेको र्व स्थविीय तिबवट अिनदवि प्रवप्त संस्थवमव सनहर्िव र्व 
पवररश्रनमक पवउिे गरी र्िवल रिेको निर्वाखचत र्व मिोनित 
पदवनिकवरीले स्थविीय तिको निर्वाचिमव उम्मेदर्वरको मिोियि दतवा 
गिना अगवरै् र्िवल रिेको पदबवट रवखजिवमव गिना पिे। 

• पेश्की फस्यौट गिनापिेः- उम्मेदर्वरले आफू निर्वाखचत, मिोनित र्व 
नियनि भएको निकवयबवट नलएको कन िै पनि प्रकवरको पेश्की फस्यौट 
गरेको िनिन पिे। 



क्रमशः 

• बेरुजन फस्यौट गिनापिेः- लेिवपरीक्षणबवट कन िैपनि उम्मेदर्वरको 
िवममव हकटविीसवथ असूल उपर गिे भिी कवयम भएको बेरुजन 
फस्यौट गरेको िनि न पिे। 

• स्र्वस््य मवपदण्ड अर्लम्र्ि गिनापिे,  

• आचवरसंहितव उल्लङ्घिकतवाको िवम सवर्ाजनिक गररिे,  



आचवरसंहितव पवलिव िगरेमव के िनन्त्छ ? 

• आचवरसंहितवको पवलिव गिना सरै्को कताव्य िनन्त्छ, 

• आयोगले आचवर संहितव जवचँबनझ तथव अिनगमि गिा सक्िे, 

• आचवरसंहितव हर्परीतकव कवम रोक्ि र्व बदर गिा आदेश ददिे, 

• आदेश र्मोखजम कवम कवरर्विी िरोकेमव र बदर िगरेमव आयोगले १ 
लवि रुपैयव सम्म जररर्विव गिा सक्िे, 

• उम्मेदर्वरले आचवरसंहितव उल्लङघि गरेको कवरणबवट निर्वाचि स्र्तन्त्र, 
स्र्च्छ र िविँलीरहित िनि िसकेको कन रवमव आयोग हर्श्वस्त भएमव 
आयोगले उमेदर्वरको उमेदर्वरी रद्द गिा सक्िे, 



निर्वाचि (कसूर तथव सजवय) ऐि, २०७३ 
र्मोखजम अिनगमिकतवाले गिे सजवय 

• निर्वाचि सम्बन्त्िी कन िै हर्र्रण, सूचिव, सूची र्व अन्त्य कन िै कवगजवत 
िोक्सवि गिे कवया गरेमव, 

• मतदवतवलवई मतदवि स्थलमव प्ररे्श गिा िददई र्विव अर्रोि गरे र्व 
गरवएमव, 

• अिनिकृत व्यखि मतगणिव स्थलमव प्ररे्श गरे र्व गरवएमव (१५ िजवर 
सम्म जररमविव गिे), 

• शवखन्त्तभङ्ग गिे, भय रवश नसजािव गिे र्व निर्वाचिको र्वतवर्रण हर्थोल्िे 
प्रयवस गरेमव, 



क्रमशः 
• आचवरसंहितव हर्परीत निर्वाचिको प्रचवरप्रसवर गरेमव, सवउण्ड 
नसष्टमको प्रयोग गरेमव, 

• आयोगले तोकेको संख्यवभन्त्दव र्ढी र अिनमनत ददएको र्विेक 
अन्त्य सर्वरी सविि प्रयोग गरेमव र्व गरवएकोमव, सर्वरी 
सवििको प्रयोग गरी र् यवली गरे र्व गरवएकोमव, 

• अिनगमिकतवाले २५ िजवर रुपैयव सम्म जररर्विव गिा सक्िे, 



पयारे्क्षकको सम्बन्त्िमव िनिे सजवय 

• आयोगले िटवएको पयारे्क्षकले निर्वाचिको कन िै कवम गदवा 
कविूि बमोखजम कन िै उम्मेदर्वरलवई आफ्िो मत ददि बविेक 
निर्वाचिमव कन िै उम्मेदर्वरको पक्ष र्व हर्पक्षमव कन िै हकनसमको 
कवम गिा र्व गरवउि ििनिे, 

• त्यस्तो कसूर गरेमव १ लवि सम्म जररर्विव र्व दनई र्षासम्म 
कैद र्व दनरै् सजवय िनिेछ । 



क्रमशः 
• आयोगले निर्वाचिमव िटवएको पयारे्क्षकले कन िै मतदवतवले मत 
ददएको र्व िददएको र्व कन िै उम्मेदर्वरलवई मत ददएको र्व 
कसले कनत मत पवएको र्व मतपरमव मतदवतव खचनििे गरी 
कन िै पनि हकनसमको सङ्केत र्व खचन्त्ि रिेको र्व अन्त्य कन िै 
कन रविरु कसैलवई भिी, लेिी र्व कन िै हकनसमको प्रकवशि गरी 
प्रकट गिा र्व गरवउि ििनिे । 



क्रमशः 
• त्यस्तो कसूर गिे व्यखिलवई आयोग, निर्वाचि अनिकृत र्व 
मतदवि अनिकृतले २५ िजवर रुपैयवँसम्म जररर्विव गिा 
सक्िेछ । 

  निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ 
• आयोगले पयारे्क्षणकव लवनग तोके बमोखजमको कवयाहर्नि पूरव 
गरी पयारे्क्षण गिनापिे,  

• त्यस्तो कवयाहर्नि पवलिव िगरी पयारे्क्षण गिे व्यखि र्व 
संस्थवको अिनमनत आयोगले रद्द गिेछ । 

 



निर्वाचि पयारे्क्षण निदेखशकव,२०७८  

• पयारे्क्षणमव रोक लगवउि सक्िेः 

• कन िै पयारे्क्षकले निर्वाचि आचवरसंहितवको उल्लङ्घि गरी 
पयारे्क्षण गरेको पवइएमव मतदवि अनिकृतले पयारे्क्षण गिा 
रोक लगवउिे, निजको पररचयपर खिची सोको जविकवरी 
तत्कवल निर्वाचि अनिकृतलवई ददिन पिेछ । 

• निर्वाचि अनिकृतले त्यस्तो पयारे्क्षकलवई पयारे्क्षण गिा रोक 
लगवई पररचयपर रद्द गिा सक्िे र सोको जविकवरी आयोगलवई 
ददिन पिेछ । 

 



क्रमशः 
• निर्वाचि आचवरसंहितव उल्लंघि गरी पररचय पर रद्द गररएको 
व्यखिलवई त्यसपनछ िनिे कन िै पनि निर्वाचिमव पयारे्क्षकको 
रुपमव िटवउि पवइिे छैि । 

• निर्वाचि सम्बन्त्िी कसूर गरी र्व निर्वाचि आचवरसंहितव 
उल्लङ्घि गरी सजवय पवएको संस्थवलवई पयारे्क्षणको लवनग 
अिनमनत ददइिे छैि । 



निष्कषाः 

• निर्वाचिको लवनग िैनतक व्यर्िवर र आचरण मित्र्पूणा िनन्त्छ। 

• निर्वाचि आचवरसंहितवको पूणा पवलिव हर्िव हर्श्वसिीय निर्वाचि 
िनि सक्दैि। 

• रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर, सरकवर एरं् सरै् पक्षले 
आचवरसंहितवको अक्षरश पवलिव गिनापछा। 



धन्यवाद ! 


