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प्रस्ततुीकरणको खाका 
 पर्यवेक्षण के हो ? 
 गिवायचिको पर्यवेक्षण ककि ? 
 गिवायचि पर्यवेक्षण कसले ििे ? 
 गिवायचि पर्यवेक्षणमा गिवायचि आर्ोि र 

 अन्तियतका कार्ायलर्हरूको िगूमका के हनु्छ ? 
  



क्रमशाः 
 पर्यवेक्षक संस्थाको र्दाकर्त्व, पर्यवेक्षक व्र्वस्थापि र पूरा ििुयपिे शजम्मेवारी 

 पर्यवेक्षकको आवश्र्क र्ोग्र्ता, प्राप्त अगधकार र पूरा ििुयपिे शजम्मेवारी 

 पर्यवेक्षकहरूले के ििय हनु्छ र के ििय हुुँरै्दि ? 

 पर्यवेक्षकले पलाि ििुयपिे आचारण 

 पर्यवेक्षण अिमुगत पत्र खारेजी हिुसक्ि ेअवस्था 

 पर्यवेक्षक पररचर्पत्र रद्ध हिुसक्िे अवस्था 

 पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि तर्ारी कसरी ििे ? 



पर्यवेक्षण के हो ? 
 कुिै काम वा कवषर्को जाुँचबझु ििे काम 

 कुिै कार्य वा कवषर्लाई कवचारपूवयक हेिे काम, गिरीक्षण 

 “पर्यवेक्षण” िन्नाले गिवायचिको समर्मा राकिर् वा अन्तराकिर् 
पर्यवेक्षकमार्य त िररिे पर्यवेक्षण सशम्झि ुपर्दयछ। 

 पर्यवेक्षक िन्नाले आर्ोिबाट पर्यवेक्षणको अिमुगत पाएका र 
पर्यवेक्षण संस्थाबाट पर्यवेक्षण ििय खकटएका व्र्शिलाई बझुाउुँछ। 

  



पर्यवेक्षण ककि ? 

 गिवायचिसम्बन्धी काम कारबाहीको पर्यवेक्षणद्वारा गिवायचिको 
कवश्वसिीर्ता अगिवकृद्ध ििय 

 गिवायचिलाई स्वच्छ, गिष्पक्ष, मर्ायदर्दत, पारर्दशी र िर्रकहत 
वातावरणमा सम्पन्न िएको प्रत्र्ािगूत दर्दलाउि 

 िािररक समाजको िगूमकाको सशिीकरण ििय 



क्रमशाः 
 संवैधागिक गिकार्को िररमा बढाउि 

 लोकतन्त्रको प्रवद्धयि ििय 

 गिवायचि आचारसंकहताको प्रिावकारी कार्ायन्वर्ि ििय, िराउि 

 गिवायचिको अन्तरायकिर् मान्र्ता दर्दलाउि 

 



गिवायचि पर्यवेक्षण कसले ििे ? 
 आर्ोिबाट अिमुगत प्राप्त स्वतन्त्र व्र्शिले 

 आर्ोिबाट गिवायचि पर्यवेक्षणको लागि स्वीकृगत पाएका संस्थाहरूद्वारा 
खटाइएका, तोककएको र्ोग्र्ता पिुी पर्यवेक्षक पररचर्पत्र प्राप्त िरेका 
व्र्शिहरूले 

 आर्ोिबाट स्वीकृगत प्राप्त पर्यवेक्षणको अििुव िएका ख्र्ागत प्राप्त 
राकिर् तथा अन्तरायकिर् कवशशष्ट व्र्शि तथा संस्थाहरूले 



कस्ता व्र्शि पर्यवेक्षक हिु सक्छि ्? 
 आर्ोिबाट पर्यवेक्षणको लागि स्वीकृगत पाएका 

 २१ वषय उमेर पिेुका र गिवायचिसम्बन्धी कसूर वा आचारसंकहता उल्लङ् घिमा सजार् िपाएका 

 प्रकवणता प्रमाणपत्र तह वा १०+२ उत्तीणय िरेका 

 कुिै राजिीगतक र्दलको सर्दस्र् िरहेका 

 कुिै सरकारी, सावयजगिक लािको पर्दमा बहाल िरहेका 

 भ्रष्टाचार, ज.क.,मािव वेचगबखिजस्ता िम्िीर कसूर वा िैगतक पति रे्दशखिे अन्र् र्ौजर्दारी कसूरमा 
अर्दालतबाट सजार् िपाएका 



पर्यवेक्षणमा गिवायचि आर्ोि र अन्तियतका 
कार्ायलर्हरूको िगूमका 

 आर्ोिाः पर्यवेक्षण अिमुगत प्रर्दाि ििे 

 पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई अगिमखुीकरण ििे 

 पर्यवेक्षक पररचर्पत्र जारी ििे 

 पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकहरूको अििुमि ििे, आवश्र्क गिरे्दशि दर्दिे 

 गिवायचि कािूि तथा गिरे्दशशका उल्लङ् घि िरेको रे्दशखएमा आवश्र्क कारबाही ििे 

 पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि प्राप्त ििे 

  



क्रमशाः 
 गिवायचि पर्यवेक्षण सगमगताः माििीर् आर्िुको संर्ोजकत्वमा रहिे 

 पर्यवेक्षणको व्र्वस्थापि, गिरे्दशि, समन्वर्, अििुमि तथा मूल् र्ाङ् कि ििे 

 पर्यवेक्षणसम्बन्धी ििुासाहरूको सम्बोधि िरी समाधाि ििे 

 उजरुीहरूको छािगबि िरी रार्सकहत आर्ोिसमक्ष पेश ििे 

 पर्यवेक्षकहरूले दर्दएका सूचिा तथा जािकारी प्राप्त ििे 
 



क्रमशाः 
अन्तियतका कार्ायलर्हरूाः 

 आर्ोिको गिणयर् अिसुार उपत्र्काबाकहरका पर्यवेक्षकहरूको पररचर्पत्र उपलब्ध 
िराउिे 

 गिवायचि अगधकृत, गिवायचि अगधकारी तथा मतर्दाि अगधकृतले पर्यवेक्षणमा सहर्ोि ििे 

 आचारसंकहता उल्लङ् घि िरेको पाइएमा मतर्दाि अगधकृतले पररचर्पत्र शखची 
पर्यवेक्षणमा रोक लिाउिे 

 गिवायचि अगधकृतले पररचर्पत्र रद्ध िियसक्िे 



पर्यवेक्षक संस्थाको र्दाकर्त्व 
 पर्यवेक्षक व्र्वस्थापि  

 अिमुगत प्राप्त स्थािमा लैशङ् िक समावेशीरूपमा पर्यवेक्षक खटाउिे 

 पर्यवेक्षकहरूको अगिमखुीकरण ििे 

 कशम्तमा १ प्ररे्दशमा न्रू्ितम ्५० मतर्दािस्थलको पर्यवेक्षण ििुयपिे 

 पर्यवेक्षकहरूको कववरण आर्ोिमा पेश ििे 

 सम्बशन्धत प्ररे्दशका सबै ििूोललाई समेट्िे 

 एक मतर्दािस्थलमा एकजिा मात्र पर्यवेक्षक खटाउिे 
  
  



क्रमशाः 
 सरकारी, सावयजगिक पर्दमा बहाललाई खटाउि िहिेु 

 एकै व्र्शिलाई एकिन्र्दा बढी संस्थाबाट खटाउि िहिेु 

 मतर्दाता िामावली िएको पागलकामा खटाउि िहिेु 

 पर्यवेक्षणको सम्पूणय खचयको व्र्वस्थापि संस्था आर्ैँ ले ििुयपिे 

 ३ मकहिागित्र आर्-व्र्र् कववरण सावयजगिक ििुयपिे 

 तोककएको समर्गित्र पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि आर्ोिमा पेश ििे 



पर्यवेक्षकको र्दाकर्त्व 
 अिमुगत प्राप्त के्षत्र र स्थािमा मात्र पर्यवेक्षण ििे 

 मतर्दाि अगधकृतको अिमुगतमा मात्र मतर्दाि केन्र र  
मतिणिा स्थलमा प्रवेश ििे 

 िोप्र् कक्षमा प्रवेश िपाउिे 

 पर्यवेक्षक पररचर्पत्र रे्दशखिे िरी लिाउिे 



पर्यवेक्षणको के्षत्र/शजम्मेवारी 
 प्रचार प्रसार अगिर्ाि 

 लैशङ् िक समावेशशताको अवस्था 

 मतर्दाताको गिवायध आवत जावत 

 गिवायचि सामग्रीको ओसार पसार 

 मतर्दाि प्रककर्ा 

 मतिणिा 

 गिवायचि पररणाम घोषणा 
  
  



क्रमशाः 
 कसैलाई मतर्दािमा वश चत िराउिे िगतकवगध रे्दखेमा आर्ोि वा 
मतर्दाि अगधकृत वा गिवायचि अगधकृत वा गिवायचि कार्ायलर्लाई 
सोको तरुुन्त जािकारी िराउिे 

 पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि पर्यवेक्षण आर्ोिमा र संस्थामा बझुाउिे 

 गिवायचि आचारसंकहताको पूणय पालिा ििे 

 



पर्यवेक्षकहरूले के ििय हनु्छ र के ििय हुुँरै्दि ? 
 गिवायचि प्रकक्रर्ाको स्वतन्त्र र गिष्पक्ष पर्यवेक्षण ििय हनु्छ 

 गिवायचिसम्बद्ध पक्षहरूसुँि स्वतन्त्र र गिश्पक्ष सम्वार्द ििय हनु्छ 

 अिमुगत प्राप्त स्थािमा प्रवेश ििय हनु्छ 

 कसैको पक्ष वा कवपक्षमा प्रचार प्रसार ििय वा िराउि हुुँरै्दि 

 कुिै राजिीगतक र्दल वा उम्मेर्दरवारप्रगत झकुाव रे्दखाउि हुुँरै्दि 

 आर्ोिबाट गिवायचिमा खकटएका कमयचारीको र्दाकर्त्व पूरा िियमा व्र्वधाि ििय हुुँरै्दि 

 गिवायचि कािूि र आर्ोिबाट जारी आचारसंकहताको उल्लङ् घि ििय हुुँरै्दि 



 पर्यवेक्षकले पालिा ििुयपिे आचरण 
 पर्यवेक्षक पररचर्पत्र सबैले रे्दख्निरी लिाउिे 

 कवगिन्न जातजागत, सम्प्रर्दार्, गलङ्ग, धमय, िाषा, क्षेत्र र सुँस्कृगतको सम्माि िरी स्वतन्त्र, गिष्पक्ष, 

तटस्थ, कवश्वसिीर् ढङ्गले पर्यवेक्षण ििे  

 मतर्दाि अगधकृतको अिमुगत गलएर गिशित रू्दरीबाट मात्र मतर्दािकार्यको पर्यवेक्षण ििे  

 आर्ोिले अिमुगत दर्दएको क्षेत्रमा मात्र पर्यवेक्षण ििुयपिे 

 राजिीगतक र्दल, उम्मेर्दवार, कमयचारी वा अन्र् व्र्शिसुँि ििर्द वा शजन्सी वा उपहार वा 
अन्र् कुिै सामाि लेिरे्दि ििय िहिेु 



क्रमशाः 
 गिवायचि शचन्ह अकित व्र्ाच लिाउि िहिेु,  

 गिवायचिलाई प्रिाकवत पािे कुिै सूचिा प्रवाह वा विव्र् वा अवाशछत कक्रर्ाकलाप ििय िहिेु, 

 सरुक्षा संवेर्दिशील स्थािमा पर्यवेक्षण ििय िहिेु,  

 मतर्दाताले मतसिेत िरेको िोप्र्कक्षको तस्वीर शखच्ि िहिेु 

 (तर अिमुगत गलई मतर्दािस्थलको घेरा बाकहरबाट शखच्ि पाउिे) 

 गिवायचि अगधकृतले अशन्तम पररणाम घोषणा ििुयअशघ उम्मेर्दवार कवजर्ी िएको सूचिा सम्प्रषेण ििय 
वा िराउि िहिेु, 

 गिवायचिलाई असर पिे िरी िकारात्मक कटकाकटप्पणी ििय िहिेु,  



पर्यवेक्षण अिमुगत पत्र रद्ध तथा पर्यवेक्षक 
पररचर्पत्र खारेज हिुसक्ि ेअवस्था 

प्रचगलत कािूि, पर्यवेक्षण गिरे्दशशका वा आर्ोिका अन्र् गिरे्दशिहरूको उल्लङ् घि िरेमा 

कुिै राजिीगतक र्दल वा उम्मेर्दरवारप्रगत झकुाव रे्दखाएमा 

आर्ोिबाट गिवायचिमा खकटएका कमयचारीको र्दाकर्त्व पूरा िियमा व्र्वधाि खडा िरेमा 

पर्यवेक्षणसम्बन्धमा परेको उजरुी छािगबि िर्दाय प्रमाशणत िई आर्ोिबाट कारबाही 
िएमा 



क्रमशाः 
कसैको पक्ष वा कवपक्षमा प्रचार प्रसार िरे वा िराएमा 

गिवायचि आचारसंकहता उल्लङ्  घि िरेमा 

आर्ोिबाट कारबाही िई पर्यवेक्षण अिमुगतपत्र खारेज िररएका 
संस्थाहरूले पिुाः गिवायचि पर्यवेक्षणको अिमुगत िपाउिे 

पररचर्पत्र रद्ध िररएको व्र्शिलाई पिुाः पर्यवेक्षणमा खटाउि िसककिे 



पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि तर्ारी 
पर्यवेक्षकले संस्थामा र तोककएको ढाुँचामा (अिसूुची-9) आर्ोिमा प्रगतवेर्दि पेश 
ििे 

संस्थाले १५ दर्दिगित्रमा प्रारशम्िक प्रगतवेर्दि र ३० दर्दिगित्र अशन्तम प्रगतवेर्दि 
आर्ोिमा बझुाउिे 

संस्थाले पेश ििे पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दिको ढाुँचा (अिसूुची-१०) बमोशजमको हिुपुिे 

पर्यवेक्षण प्रगतवेर्दि प्राप्त िएको जािकारी आर्ोिले सम्बशन्धत संस्थालाई दर्दिे। 
  
  







कुिै शजज्ञासा 



धीरताकासाथ सगुिदर्दि ुिएकोमा 


