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गैरआवासीय नेपाली संघको 

ननवााचन सम्बन्धि आचारसंहिता – २०२१ 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 

 

गैर्आवरसीय नेपरली संघको तनवराचनलरई स्वतन्र, स्वच्छ, तनरपक्ष, परर्दर्शी, ववधिसम्मत र् ववश्वसनीय बनरई 
तनवराचनको प्रकृयर सम्पन्न गनाकर लरधग सर्ोकरर्वरलरले पलरनर गनुापने आचर्णलरई व्यवष्ट्स्ित गना तनवराचन 
सममतत, २०२१ को तनयम ४(१) को अधिकरर् प्रयोग गर्ी तनवराचन सममततले गरै्आवरसीय नेपरली संघको 
अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्सँग पर्रमर्शा गर्ी यो आचरर्संहित जरर्ी गरर् लरगू गरर्एको छ । 
 

पररच्छेद - १ 
प्रारन्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि: 
(१) यी आचरर्संहितरको नरम गरै्आवरसीय नेपरली संघको तनवराचन सम्बष्ट्न्ि आचरर् संहितर, २०२१ 

र्िेको छ । 
(२) यो आचरर् संहितर तुरुन्त प्ररर्म्भ भई लरगू िुनेछ ।  

२. पररिाषा:  
ववषय वर प्रसंगले अको अिा नलरगेमर यस आचरर् संहितरमर: 
(क) “वविान” भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघको वविरन, २००३ (संर्शोिन २०२१ सहित) सम्झरनु पछा 

। 
(ख) “ननयमावली” संघको तनवराचन सम्बन्िी तनयमरवली, २०२१ सम्झनु पछा । 
(ग) "संघ" भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघ जनरउनेछ ।  
(घ) “अधतराान्रिय मिाधिवेशन” भन्नरले संघको वविरन बमोष्ट्जम िुने मिरधिवेर्शन सम्झनु पछा। 
(ङ) “अधतराान्रिय समधवय पररषद्” भन्नरले वविरनको दफर १७ बमोष्ट्जम गहित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 

परर्षद्लरई जनरउनेछ । 
(च) “ननवााचन सममनत” भन्नरले वविरनको उपदफर २१.१ बमोष्ट्जम गहित तनवराचन सममतत सम्झनु पछा 

। 
(छ) “ननवााचन आयुक्त” भन्नरले तनवराचन सममततकर तनवराचन आयुक्तलरई जनरउनेछ । 
(ज) "सदस्य" भन्नरले तनवराचन सममततकर सदस्यलरई जनरउनेछ । 
(झ) “मतदान अधिकृत” भन्नरले तनवराचन सम्बष्ट्न्ि प्रकृयरमर मतदरन केन्र र् उपकेन्रकर लरधग तनवराचन 

सममततले प्रदरन गरे्को अष्ट्ततयरर् बमोष्ट्जम तनयुक्त मतदरन अधिकृत सम्झनु पछा । 
(ञ) “मतदाता” भन्नरले वविरनको उपदफर २१.२ तिर तनवराचन सम्बष्ट्न्ि तनयमरवली २०२१ बमोष्ट्जम 

योग्यतर भएको गैर्आवरसीय नेपरली संघमर आबद्ि व्यष्ट्क्त सम्झनु पछा । 
(ट) “उम्मेदवार” भन्नरले तनवराचनमर उम्मेदवरर्ी हदई उम्मेदवरर्को अष्ट्न्तम नरमरवलीमर करयम र्िेकर 

पदरधिकरर्ीकर उम्मेदवरर्िरुलरई सम्झनु पछा । 
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(ि) “कमाचारी” भन्नरले संघको सधचवरलयकर कमाचरर्ीको सरिै तनवराचन सममततमर करयार्त र्िने गरर् 
गैर्आवरसीय नेपरली संघको तनवराचन अवधिभर्कर लरधग तनयुष्ट्क्त गरे्कर अन्य कमाचरर्ीलरई समेत 
जनरउनेछ । 

(ड) “पयावेिक” भन्नरले तनवराचनको समयमर पयावेक्षण गना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट 
अनुमततप्ररप्त व्यष्ट्क्त वर सङ्गहित संस्िर सम्झनु पछा । 

(ढ) “सम्बन्धित व्यन्क्त” भन्नरले उम्मेदवरर्को तफा बरट तनवराचन प्रचरर् प्रसरर्मर संलग्न व्यष्ट्क्त सम्झनु 
पछा र् सो र्शब्दले उम्मेदवरर्को तनवराचन प्रतततनधिलरई समेत जनरउँछ । 

 
पररच्छेद - २ 

उम्मेदवारिरुले पालना गनुा पने आचरण 
 
३. गैर्आवरसीय नेपरली संघको तनवराचनकर उम्मेदवरर् तिर नीजिरुसँग सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्क्तिरुले तनवराचन 

अमभयरन संचरलन गदरा–गर्रउँदर देिरयकर आचर्णिरु गनुा–गर्रउनु पनेछिः 
(१) स्वतन्रतर र् समरनतरको प्रततकूल िुने गर्ी तनवराचन प्रचरर्–प्रसरर् गनुा–गर्रउनु िँुदैन ।  
(२) कुनै िमा सम्प्रदरय, जरत जरतत, मलगं, भरषर, समुदरय वर प्ररदेमर्शकतरको आिरर्मर घणृर द्वेष 

उत्पन्न गने गर्ी तनवराचनको प्रचरर् प्रसरर् गनुा–गर्रउनु िँुदैन ।  
(३) उम्मेदवरर्को नीष्ट्ज जीवन वर व्यरवसरयलरई आघरत पने गरर् आलोचनर गना परईने छैन । 
(४) तनवराचन प्रचरर् प्रसरर्को क्रममर प्रयोग गरर्ने भरषर सर्ल, मर्शरट र् मयराहदत िुनुपछा । 
(५) उम्मेदवरर् वर ततनकर समिाकले अरु उम्मेदवरर्िरुले आयोजनर गरे्को करयाक्रममर बरिर पुर् यरउनु 

िँुदैन । 
(६) अन्य उम्मेदवरर्िरुलरई प्रततकूल असर् पने गर्ी उिी समय र् समरन स्िरनमर करयाक्रम गना/गर्रउन 

परईने छैन । 
(७) मतदरन रु्शरु िुनुभन्दर अगरडी तनवराचन सममततले तोकेको समयदेखख मतदरनको करम पुर्र नभए 

सम्म मतदरन केन्र तिर परर्र्शर् मभर कुनै प्रकरर्ले प्रचरर् प्रसरर् गनुा–गर्रउनु वर पक्ष वर ववपक्षमर 
मत मरग्ने वर मरग्न लगरउने करया गना गर्रउन/िंुदैन । 

(८) कसैले कुनै ककमसमको डर्–ररस/िरक–िम्की हदई वर बल प्रयोग गर्ी वर प्रलोभन हदई तनवराचन 
आयुक्त, तनवराचन सममततकर सदस्यिरु, मतदरन अधिकृत, तनवराचन स्वयंसेवक, उम्मेदवरर् वर 
तनवराचनसँग सम्बद्ि व्यष्ट्क्त, कमाचरर्ी वर र्शरष्ट्न्त–सुर्क्षर करयम गने ष्ट्जम्मेवरर्ीमर र्िेकर 
सुर्क्षरकमीलरई आफ्नो कताब्य परलन गना बरट बष्ट्चचत वर ववचमलत गनुा–गर्रउनु िँुदैन । 

(९) कसैले पतन मतदरतरलरई डर्–ररस/िरक–िम्की वर प्रलोभन हदने वर िमा भकरउने वर कसम खरने 
जस्तर करम गर्ी नीजको इच्छर ववपरर्त मतदरन गना वर नगना बरध्य गनुा–गर्रउनु िँुदैन । । 

(१०) कसैलै कुनै ककमसमको डर्–ररस/िरक–िम्की हदई वर बल प्रयोग गर्ी कुनै उम्मेदवरर्लरई तनवराचनको 
प्रचरर्–प्रसरर् गना बरट र्ोक्ने, िुन्ने, छेक्ने वर तनवराचनमर प्रत्यक्ष वर पर्ोक्ष रुपबरट असर् पना सक्ने 
गर्ी कुनै पतन ककमसमको करम करर्वरिी गनुा–गर्रउनु िँुदैन । 

(११) तनवराचन वविोल्ने वर तनवराचन प्रतत ववतरृण पैदर िुने वर तनवराचनमर भ्रम मसजानर िुने वर तनवराचनमर 
अवर्ोि िुनेगर्ी कुनै करया गनुा–गर्रउनु िँुदैन । 
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(१२) मतदरतरिरुलरई मतदरन गना बरट बष्ट्न्चत गर्रउने अमभप्ररयद्वरर्र कुनै पतन ककमसमले अवर्ोि वर 
िुनछेक गनुा–गर्रउनु वर उम्मेदवरर्लरई असर् परने गरर् प्रलोभनमर परने करम गनुा वर सट्टर मतदरन 
गनुा िंुदैन । 

(१३) कुनै पतन उम्मेदवरर् वर नीजकर प्रतततनधि वर समिाक वर कूनै व्यष्ट्क्तले बल प्रयोग गरर् वर डर्–
ररस देखरई वर िम्की हदई वर प्रलोभनमर परर्ी मतदरन केन्र आफ्नो कब्जरमर मलनु वर मतपर, 
मतपेहटकर वर ववद्युततय मतदरन यन्र वर मतदरन सरमग्री जबजास्ती कब्जरमर मलनु वर खोस्नु वर 
नरस्नु िँुदैन । 

(१४) मतदरतर वर उम्मेदवरर्लरई प्रभरव वर असर् परने गरर् व्यष्ट्क्तगत वर सरमूहिक रुपमर मतदरन केन्र 
वर परर्सर् मभर कुनै उम्मेदवरर्को नरम, फोटो उल्लेखखत हटसाट, लुगर, टोपी वर अन्य कुनै 
ककमसमको पहिर्न वर स्टीकर्, व्यरच, व्यरनर्, ब्रोसर् वर तनवराचनलरई असर् परने गरर् कुनै संकेत 
जनरउने कपडर वर अन्य सरमग्री प्रयोग वर प्रदर्शान गना परईने छैन । 

(१५) मतदरतरलरई प्रभरव परने उद्देश्यले कुनै प्रकरर्ले नगद, ष्ट्जन्सी वर कुनै पतन ककमसमको दरन, 
दरतब्य वर उपिरर् मलनु वर हदनु िँुदैन । 

(१६) मतदरतरलरई प्रभरव परने उद्देश्यले भोज भतेर्को आयोजनर गना वर मरदक पदरिा सेवन वर ववतर्ण  
गना–गर्रउन िँुदैन । 

(१७) मरदक पदरिा वर लरगु पदरिाको सेवन गर्ी तनवराचन के्षर मभर प्रवेर्श गना गर्रउन िँुदैन । 
(१८) मतदरतरलरई प्रभरव परने गर्ी उम्मेदवरर् तिर नीजिरुसँग सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्क्तिरुले व्यरवसरतयक 

मयरादर प्रततकूल िुने कुनैपतन करया गना–गर्रउन िंुदैन । व्यष्ट्क्तगत तिर समूिगत रुपमर लरचछरनर 
वर अपिेलनर िुने करया गना गर्रउन परइने छैन ।  

(१९) कुनै उम्मेदवरर्को ववषयमर बोल्दर नीजको प्रततबद्ितर–पर एवं नीतत तिर करयाक्रममर मरर सीममत 
र्िनु पनेछ । व्यष्ट्क्तगत आके्षप, आर्ोप–प्रत्यरर्ोप वर लरल्छनर लगरयन परईने छैन सरिै व्यष्ट्क्तगत 
जीवन, पेर्शर, व्यरवसरय बररे् आलोचनर गना परईने छैन । 

(२०) उम्मेदवरर्ले आफ्नर प्रतततनधि तिर समिाकिरुलरई तनवराचन सम्बन्िी आचरर् संहितरको पूणा रुपमर 
जरनकरर्ी गर्रई सोको परलनर गना–गर्रउन लगरउनु पनेछ । आफ्नर प्रतततनधि तिर समिाकबरट 
आचरर् संहितर उल्लघंन भएमर सोको ष्ट्जम्मेवरर्ी उम्मेदवरर्को स्वयंको िुनेछ । 

(२१) तनवराचनको क्रममर तनवराचन सममतत र् तनवराचन आयुक्तको आदेर्श तिर तनदेर्शनलरई पूणा रुपम 
परलनर गना–गर्रउन पने छ । 

(२२) मतदरनको लरगी तोककएको के्षरमभर तनवराचनको प्रचरर्–प्रसरर्सँग सम्बष्ट्न्ित कुनै कुर्र टरंस्न वर 
टरस्न लगरयनु वर लेखु्न वर लेख्न लगरउनु वर कुनै प्रववधि वर उपकर्णको मरध्यमबरट प्रसरर्ण गना 
गर्रउन समेत िँुदैन । 

(२३) मतदरन प्रयोजनकर लरगी तनवराचन सममतत वर आयुक्तले तोकेको तनवराचन के्षर र् समय मभर 
कुनैपतन उम्मेदवरर्को पक्ष वर ववपक्षमर कुनै पतन मरध्यमले प्रचरर् प्रसरर् गने, मत मरग्ने वर 
मतदरन गना तिर नगना पे्ररर्त गने वर तनवराचन सममतत वर उम्मेदवरर्लरई असर् पने गरर् कुनै 
पतन करया गना परईने छैन । 

(२४) तनवराचन सममततद्वरर्र प्रकरमर्शत सूचनर वर तनवराचन सरमग्रीलरई कसैले ववगरान, नरस्न, केर्मेट गना 
वर अन्य कुनै ककमसमबरट िपघट गना गर्रउन वर ववकृत तुल्यरउन िँुदैन । 
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(२५) कुनै पतन उम्मेदवरर्ले र्रजनीततक आस्िरकर आिरर्मर प्यरनल वर समूि बनरउन वर आफू पतन 
त्यस्तर प्यरनल वर समूिमर सिभरगी िुन परउने छैन । 

(२६) उम्मेदवरर्को मनोनयन दतरा भई उम्मेदवरर्को नरमरवली प्रकरर्शन भए देखख तनवराचन परर्णरम 
सवेक्षण गने वर गना लगरउन परईने छैन ।  

(२७) नेपरल करनूनले तोकेको कुनै पतन फौजदरर्ी वर नैततक पतन िुने कसूर् गना वर गर्रउनु िँुदैन वर 
त्यस्तो करया गना उक्सरउन िँुदैन । 

(२८) संघको सरिन स्रोत र् सम्पवि आफ्नो पक्ष वर अकराको ववपक्षमर िुने गर्ी प्रयोग गना वर गर्रउन 
परईने छैन ।  

(२९) गैर्आवरसीय नेपरलीमर मभन्नतर करयम गने गर्ी िमा र् बसोबरस स्िरनकर आिरर्मर मतदरनकर 
लरधग उक्सरउने गततववधि गना गर्रउनु िँुदैन । 

(३०) महिलरको भरवनरमर आँच आउने वर चरर्र ित्यर िुने गर्ी तनवराचन प्रचरर् प्रसरर् गना वर गर्रउन 
परईने छैन । 

(३१) अपरङ्गतर भएको व्यष्ट्क्तको भरवनरमर आँच आउने ककमसमले तनवराचन प्रचरर् प्रसरर् गना वर गर्रउन 
परईने छैन । 

(३२) तनवराचन प्रचरर् प्रसरर् वर तनवराचन सम्बष्ट्न्ित िुने कुनै पतन गततववधिमर बरलबरमलकरको प्रयोग 
गना वर गर्रउन परईने छैन ।  

(३३) मतदरतरलरई र्शरष्ट्न्तपूवाक मतरधिकरर्को प्रयोग गना हदनु पनेछ । 
(३४) मतदरनमर खहटएकर कमाचरर्ी र् सुर्क्षरकमीलरई सियोग गनुा पनेछ । 
(३५) मतदरतरलरई मतदरन गना जरन वर मतदरन गनाबरट वष्ट्चचत गर्रउने अमभप्ररयले कुनै करम गना वर  

गर्रउन िँुदैन। 
 

 
पररच्छेद - ३ 

ननवााचनका सबै पिले पालना गनुापने आचारण  
 
४. संघको तनवराचनमर तनवराचनमर सिभरगी िुने सबै पक्षले देिरयकर आचरर्णिरु परलनर गनुा–गर्रउनु पनेछ: 

(१) तनवराचन आयुक्त वर तनवराचन सममतत, तनवराचनको करयामर संलग्न कमाचरर्ी वर सुर्क्षरकमीले 
अफूलरई तटस्ि र्रखी कुनै पतन उम्मेदवरर्को पक्ष वर ववपक्षमर अनुकूल/प्रततकूल प्रभरव परने करया 
गनुा–गर्रउनु िँुदैन । 

(२) पयावेक्षकले तनरपक्ष, तटस्ि र् ववश्वसनीय भएर् तनवराचनको पयावेक्षण गनुा पनेछ । सरिै पयावेक्षकले 
तनवराचनको करयालरई बरिर पुग्ने कुनै करम गनुा िँुदैन र् पयावेक्षणको क्रममर आफ्नो पहिचरन 
खुलरउनु पनेछ । 

(३) आचरर् संहितरको परलनर भए/नभएको सम्बन्िमर तनवराचन सममततले आवश्यकतर अनुसरर् अनुगमन 
गने गर्रउँनेछ । अनुगमनमर उम्मेदवरर् वर नीजको प्रतततनधिबरट आचरर् संहितरको प्ररट उल्लघंन 
भएको परईएमर तनवराचन सममततले तत्करल करर्वरिी तिर तनणाय गर्ी यस्तो व्यष्ट्क्तको उम्मेदवरर्ी 
र्द्द समेत गना सक्नेछ ।  
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(४) आचरर् संहितरको उल्लघंनको सम्बन्िमर उम्मेदवरर् वर कुनै व्यष्ट्क्तले मौखखक वर ववद्युततय संचरर् 
मरध्यमबरट तनवराचन सममतत समक्ष जरनकरर्ी हदन सक्नेछ । 

(५) आचरर् संहितर उल्लघंन सम्बन्िी मलखखत वर मौखखक जरनकरर्ी वर तनवेदन प्ररप्त भई आचरर् 
संहितर परलनर नभएको वर उल्लघंन गरे्को देखखएमर त्यस्तो करम तुरुन्त र्ोक्न वर बदर् गनाको 
लरधग तनवराचन सममततले सम्बष्ट्न्ित उम्मेदवरर्, प्रतततनधि, समिाक, व्यष्ट्क्त, संस्िर, पदरधिकरर्ी 
वर तनकरयलरई आदेर्श हदन सक्नेछ । यस्तो आदेर्श परलनर नगरे्मर तनवराचन सममततले त्यस्तो 
व्यष्ट्क्तलरई तनवराचन स्िल छोड्ने, छोडरउने लगरयतकर उपयुक्त आदेर्श हदन सक्नेछ । 

(६) आचरर् संहितर उल्लघंन भएको देखखए वर परईएमर तनवराचन सममततले आवश्यकतर भएमर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् वर सुर्क्षर तनकरयको सियोग मलई सोको र्ोकिरमकर लरधग तत्करल 
आवश्यक करर्वरिी गनुा पनेछ । र्ोकिरम िुन नसकेमर तत्करल उपयुक्त तनणाय मलन सक्नेछ । 

(७) आचरर् संहितर उल्लघन सम्बन्िमर गरर्एकर करर्वरिीकर वववर्णिरु तनवराचन सममततले सुर्क्षक्षत 
र्रखे्नछ र् करर्वरिीको करर्ण हदन तनवराचन सममतत बरध्य िुने छैन । 

(८) तनवराचन करयामर र्िेकर मतदरन अधिकृत, तनवराचन स्वयंसेवक वर कमाचरर्ीले आचरर् संहित 
उल्लघंन गरे्मर तनवराचन सममततले तत्करल आवरश्यक करर्बरिी गना सक्नेछ । 

 
पररच्छेद - ४ 

ववववि 
 
५. आचार संहिता लागू िुनेेः यो आचरर् संहितर संघकर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरधिकरर्ी र् सदस्यिरु, 

संर्क्षक परर्षद्कर प्रमुख संर्क्षक र् संर्क्षकिरु, कमाचरर्ी, तनवराचन सममततकर तनवराचन आयुक्त र् सदस्यिरु, 
मतदरतर, उम्मेदवरर् लगरयत सम्बष्ट्न्ित सबैमर लरगू िुनेछ ।   

६. मतदान केधरमा प्रवेशेः तनवराचन सममततले जरर्ी गरे्को परर्चयपर वर मतदरतर परर्चयपरवर संघले जरर्ी 
गरे्को परर्चयपर भएकर व्यष्ट्क्तले मरर मतदरत केन्रमर प्रवेर्श परउनेछन ्। 

७. मतगणना स्थलमा प्रवेशेः मतगणनर स्िलमर तनवराचन सममततले तोके बमोष्ट्जमकर व्यष्ट्क्त बरिेक अन्यलरई 
प्रवेर्श हदइने छैन ।  

८. आचार संहिताको पालनेः यस आचरर् संहितरको पूणा रुपमर परलनर गर्ी तनवराचन सम्पन्न गना सियोग 
पु¥यरउनु प्रत्येक उम्मेदरर्, मतदरतर र् सम्बष्ट्न्ित सबैको कताव्य िुनेछ ।  

९. ननवााचन सममनतको थप अधिकारेः तनवराचन स्वच्छ, तनरपक्ष वर ववधिसम्मत रुपमर सम्पन्न गना आवश्यक 
पने िप आचरर् संहितर तनवराचन सममततको तनणाय अनुसरर् जरर्ी गना सककनेछ । 

१०. बधिनकारी िुने: तनवराचनको करम, करर्वरिी र् प्रकृयरको सम्बन्िमर तनवराचन सममततले हदएको तनणाय 
अष्ट्न्तम र् सबैकर लरधग बरध्यकरर्ी िुनेछ । 

११. वविान वा ननयमा बमोन्िम नै िुने: यस आचरर् संहितरको कुनै कुर्र गैर्आवरसीय नेपरली संघको वविरन 
वर तनवराचन सम्बन्िी तनयमरवलीसँग बरखझएमर सो िदसम्म आचरर् संहितरको प्ररविरन अमरन्य भई वविरन 
र् तनयम बमोष्ट्जम नै िुनेछ ।  

तर् तनवराचन सम्बन्िी अनुर्शरसन परलनर गने गर्रउने सम्बन्िमर यो आचरर् 
संहितर बमोष्ट्जम नै िुनेछ । 
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१२. बािा अड्काउ फुकाउने: यस आचरर् संहितरको करयरान्वयनमर कुनै बरिर अड्करउ आईपरे्मर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदको सियोग मलई तनवराचन सममततले उपयुक्त आदेर्श जरर्ी गर्ी त्यस्तो बरिर अड्करउ 
फुकरउन सक्ने छ । 

 
।।समरप्त।। 


