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संर्ि ्२०७५ को ऐि िं. १ 

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्ााचि सम्बन्धमा व्यर्स्था गिा बिेको ष्ट्रर्धेयक 

 

प्रस्िार्िा : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्ााचि सम्बन्धमा कािूिी व्यर्स्था गिा र्ाञ्छिीय भएकोले,  

संघीय संसदले यो ऐि बिाएको छ ।  

 
 

पररच्छेद–१ 

प्रारम्म्भक 

१.  संम्िप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐिको िाम “राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७५” 

रहेको छ । 

(२)  यो ऐि िरुुन्ि प्रारम्भ हिुेछ । 

२.  पररभाषा : ष्ट्रर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस ऐिमा,– 

 

(क) “अदालि” भन्नाले संष्ट्रर्धािको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोम्िमको 
सर्ोच्च अदालिको संरै्धानिक इिलास सम्झि ुपछा। 

(ख) “अल्पसङ्ख्यक समदुाय” भन्नाले निर्ााचि हिुभुन्दा ित्काल अगानि भएको 
राष्ट्रिय ििगणिाको आधारमा संष्ट्रर्धािको धारा ३०६ को उपधारा (१) 
को खण्ि (क) को अधीिमा रही िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रमा 
सूचिा प्रकाशि गरी िोके बमोम्िमका िािीय, भाष्ट्रषक र धानमाक समूह 
सम्झि ुपछा । 

(ग) “आयोग” भन्नाले संष्ट्रर्धािको धारा २४५ बमोम्िमको निर्ााचि आयोग 
सम्झि ुपछा । 

(घ) “उम्मेदर्ार” भन्नाले दफा १६ बमोम्िम राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लानग 
उम्मेदर्ारको रुपमा मिोियि गररएको व्यम्ि सम्झि ुपछा।  

(ङ) “िोष्ट्रकएको” र्ा “िोष्ट्रकए बमोम्िम” भन्नाले यस ऐि अन्िगाि बिेको 
नियममा िोष्ट्रकएको र्ा िोष्ट्रकए बमोम्िम सम्झि ु पछा । 

(च) “दल” भन्नाले निर्ााचिको प्रयोििको लानग आयोगमा दिाा भएको 
राििीनिक दल सम्झि ु पछा र सो शब्दले एकल चिुार् म्चन्ह नलई 
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संयिु रुपमा निर्ााचिमा सहभागी हिुे दलहरुको समूहलाई समेि 
ििाउँछ । 

(छ) “निर्ााचक मण्िल” भन्नाले दफा ४ बमोम्िमको निर्ााचक मण्िल सम्झि ु
पछा ।  

(ि) “निर्ााचि” भन्नाले संष्ट्रर्धािको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ि (क) 
बमोम्िम राष्ट्रिय सभा सदस्यको लानग हिुे निर्ााचि सम्झि ु पछा र सो 
शब्दले निर्ााम्चि भएको सदस्यको पद ररि भएको अर्स्थामा गररिे 
उपनिर्ााचिलाई समेि ििाउँछ ।  

(झ) “निर्ााचि अनधकृि” भन्नाले दफा ७ बमोम्िम नियिु निर्ााचि अनधकृि 
सम्झि ु पछा र सो शब्दले सहायक निर्ााचि अनधकृिलाई समेि   
ििाउँछ । 

(ञ)  “निर्ााचि प्रनिनिनध” भन्नाले दफा २९ बमोम्िम नियिु भएको निर्ााचि 
प्रनिनिनध सम्झि ुपछा । 

(ट) “मिदािा” भन्नाले दफा ४ बमोम्िमको निर्ााचक मण्िलमा िाम रहेका 
प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपानलकाका अध्यि र उपाध्यि िथा 
िगरपानलकाका प्रमखु र उपप्रमखु सम्झि ुपछा ।  

(ठ) “मिदाि अनधकृि” भन्नाले दफा १० बमोम्िम नियिु मिदाि अनधकृि 
सम्झि ुपछा । 

(ि) “मिपत्र” भन्नाले निर्ााचिमा मिदाि गिाका लानग व्यर्स्था गररएको 
मिपत्र सम्झि ु पछा र सो शब्दले ष्ट्रर्द्युिीय उपकरणबाट मिदाि हिुे 
व्यर्स्था भएकोमा त्यस्िो ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरणमा प्रयोग हिुे मिपत्र र्ा 
त्यस्िो उपकरणमा िनिि निम्िटल मिपत्रलाई समेि       ििाउँछ । 

(ढ) “मिपेष्ट्रटका” भन्नाले मि सङ्केि गरेको मिपत्र राख्नको लानग आयोगले 
व्यर्स्था गरेको मिपेष्ट्रटका सम्झि ु पछा र सो शब्दले ष्ट्रर्द्यिुीय 
उपकरणबाट मिदाि गरेकोमा त्यसरी मिदाि गरेको मि सङ्केिलाई 
अनभलेख गिे ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरणलाई समेि ििाउँछ। 

(ण) “राष्ट्रिय सभा” भन्नाले संष्ट्रर्धािको धारा ८६ बमोम्िम गठि हिुे राष्ट्रिय 
सभा सम्झि ुपछा । 

(ि) “सदस्य” भन्नाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झि ुपछा । 

(थ) “संष्ट्रर्धाि” भन्नाले िेपालको संष्ट्रर्धाि सम्झि ुपछा । 
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पररच्छेद–२ 

सदस्यको निर्ााचि िथा निर्ााचि कायाक्रम 

३. सदस्यको निर्ााचि : (१) संष्ट्रर्धािको धारा ८६ को उपधारा (२) को  खण्ि (क) 
बमोम्िम निर्ााम्चि हिुे सदस्यको निर्ााचिको लानग प्रत्येक प्रदेशमा गठि हिुे निर्ााचक 
मण्िलले गोप्य मिदािद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट देहाय बमोम्िम आठ ििा सदस्य निर्ााम्चि 
गिेछ :– 

(क)  मष्ट्रहला समूहबाट प्रनिनिनधत्र् गिे सदस्यको लानग ददइिे एक एक मिको 
आधारमा सबै भन्दा बढी मि ल्याउिे िीि ििा,  

(ख)  दनलि समूहबाट प्रनिनिनधत्र् गिे सदस्यको लानग ददइिे एक मिको 
आधारमा सबै भन्दा बढी मि ल्याउिे एक ििा, 

(ग)  अपाङ्गिा भएका व्यम्ि र्ा अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट प्रनिनिनधत्र् गिे 
सदस्यको लानग ददइिे एक मिको आधारमा सबै भन्दा बढी मि ल्याउिे 
एक ििा, 

(घ)  खण्ि (क), (ख) र (ग) बाहेकका अन्य सदस्यको लानग ददइिे एक एक 
मिको आधारमा सबै भन्दा बढी मि ल्याउिे िीि ििा।  

(२) उपदफा (१) को उपखण्ि (क) र (घ) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
िापनि सो खण्ि बमोम्िम निर्ााम्चि कुिै सदस्यको पद ििुसकैु कारणले ररि भई 
उपनिर्ााचि हुँदा र्ा संष्ट्रर्धािको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोम्िम कायम भएको पदार्नध 
समाप्त भई कुिै समहूको एक ििा सदस्यको लानग मात्र निर्ााचि गिुा पिे अर्स्थामा ििु 
समूह र िरीकाबाट निर्ााम्चि भएको हो सोही र समूह र िरीकाबाट मिदािाले ददिे एक 
मिको आधारमा सरै् भन्दा बढी मि ल्याउिे एक ििा निर्ााम्चि हिुेछ। 

४. निर्ााचक मण्िल : (१) प्रत्येक प्रदेशमा देहायका मिदािा रहेको एक निर्ााचक मण्िल 
रहिेछ :– 

(क)  सम्बम्न्धि प्रदेश सभाका सदस्य,  

(ख) सम्बम्न्धि प्रदेशनभत्रको गाउँपानलकाका अध्यि र उपाध्यि िथा 
िगरपानलकाका प्रमखु र उपप्रमखु । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि प्रदेश सभाको कुिै सदस्य, 

कुिै गाउँपानलकाको अध्यि र उपाध्यि िथा िगरपानलकाको प्रमखु र उपप्रमखुको निर्ााचि 
हिु िसकेको र्ा अन्य कुिै कारणले पद ररि भएको कारणले मात्र निर्ााचक मण्िल गठि 
गिा बाधा पगु्िे छैि । 

(३) उपदफा (१) को प्रयोििको लानग आयोगले निर्ााचक मण्िलमा ित्काल कायम 
रहेको मिदािाको िाम समारे्श गरी िोष्ट्रकए बमोम्िम मिदािा िामार्ली ियार गरी प्रकाशि 
गिेछ ।  

 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा थप । 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा थप । 
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५. निर्ााचिको नमनि िोक्िे : (१) िेपाल सरकारले निर्ााचिको नमनि  िोक्िेछ । 

िर निर्ााचिको नमनि िोक्ि ु भन्दा अम्घ िेपाल सरकारले आयोगको परामशा नलि ु
पिेछ । 

(१क) उपदफा (१) बमोम्िम निर्ााचिको नमनि िोक्दा संष्ट्रर्धािको धारा ८६ को 
उपधारा (३) बमोम्िम कायम भएको पदार्नध समाप्त भई ररि हिु आउिे सदस्य पदको 
निर्ााचिको नमनि सो पद ररि हिु ुभन्दा पैँिीस ददि पष्ट्रहले निर्ााचि हिुे गरी नमनि िोक्ि ु
पिेछ। सो बाहेक अन्य कुिै कारणले पद ररि भई उपनिर्ााचि गिुापिे अर्स्थामा पद ररि 
भएको नमनिले पैंिीस ददि नभत्र निर्ााचि सम्पन्न गिे गरी नमनि िोक्ि ुपिेछ । 

(२) यस दफा बमोम्िम निर्ााचिको नमनि िोकेको सूचिा िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि 
गिुा पिेछ । 

६. निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा : (१) दफा ५ बमोम्िम निर्ााचिको नमनि िोष्ट्रकएको सूचिा 
प्रकाम्शि भएपनछ आयोगले निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा प्रकाशि गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको निर्ााचि कायाक्रममा उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र दिाा 
गिे, मिोियिपत्र दिाा भएको उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशि गिे, उम्मेदर्ारको ष्ट्रर्रोधमा उिूरी 
ददिे, मिोियिपत्र िाँच गिे, मिोियि भएको उम्मेदर्ारको िामार्ली प्रकाशि गिे, 
उम्मेदर्ारले िाम ष्ट्रफिाा नलिे, उम्मेदर्ारको अम्न्िम िामार्ली प्रकाशि गिे र मिदाि गि े
नमनि, समय र स्थाि समेि उल्लेख गिुा पिेछ । 

(३) यस दफा बमोम्िमको निर्ााचि कायाक्रम आयोगले िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि  
गिेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्िम आयोगले प्रकाशि गरेको निर्ााचि कायाक्रम बमोम्िमको 
सूचिा सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृिले निर्ााचि अनधकृिको कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

  
 

पररच्छेद–३ 

निर्ााचि अनधकृि, मिदाि अनधकृि र अन्य कमाचारी 
७. निर्ााचि अनधकृिको नियमु्ि : संष्ट्रर्धाि, यस ऐि िथा सङ्घीय कािूि बमोम्िम निर्ााचिमा 

सम्पादि गिुा पिे काम गिा र्ा गराउिका लानग प्रत्येक प्रदेशमा आयोगले न्याय पररषद्को 
परामशामा एक ििा म्िल्ला न्यायाधीशलाई निर्ााचि अनधकृि नियिु गिेछ ।  

८. निर्ााचि अनधकृिको काम, किाव्य र अनधकार : (१) आयोगको निदेशिको अधीिमा रही 
आफूलाई िोष्ट्रकएको प्रदेशमा स्र्च्छ, निष्पि र स्र्िन्त्र रुपमा निर्ााचि गिुा, गराउि ुनिर्ााचि 
अनधकृिको किाव्य हिुेछ ।  

(२) निर्ााचि अनधकृिले निर्ााचिको काम गिा खटाएको कमाचारीलाई आर्श्यकिा 
अिसुार आफ्िो अनधकार प्रत्यायोिि गिा सक्िेछ ।  

 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा थप । 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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 िर मिोियिपत्र िाँच्ि,े मिोियि पत्र सदर र्ा बदर गिे र मिगणिाको अम्न्िम 
पररणाम घोषणा गिे अनधकार प्रत्यायोिि गिा सष्ट्रकिे छैि । 

(३) निर्ााचि अनधकृिले िेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारका कमाचारीलाई निर्ााचि 
सम्बन्धी कुिै काममा खटाउि र्ा लगाउि     सक्िेछ । 

(४) निर्ााचि अनधकृिको अन्य काम, किाव्य र अनधकार िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ ।  

९. सहायक निर्ााचि अनधकृि र अन्य कमाचारीको नियमु्ि : (१) निर्ााचि अनधकृिले आयोगले 
िोके बमोम्िमको सङ्ख्यामा सहायक निर्ााचि अनधकृि र अन्य कमाचारीहरु नियिु गिा  
सक्िेछ । 

(२) निर्ााचि अनधकृिको प्रत्यि निदेशि र नियन्त्रणमा रही निर्ााचि सम्बन्धी काम 
गिुा सहायक निर्ााचि अनधकृि र अन्य कमाचारीहरुको किाव्य हिुेछ । 

१०. मिदाि अनधकृिको नियमु्ि : (१) निर्ााचि अनधकृिले िेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारका 
कमाचारीलाई मिदाि अनधकृिमा नियिु गिा सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम नियिु मिदाि अनधकृिले यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि 
बिेको नियम र्ा िारी भएको आदेशले िोके बमोम्िमको मिदाि गराउिे सम्बन्धी सम्पूणा 
काम स्र्च्छ, निष्पि र स्र्िन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउि ुपिेछ । 

(३) मिदाि अनधकृिको अन्य काम, किाव्य र अनधकार िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ। 

 
 

पररच्छेद–४ 

उम्मेदर्ार िथा मिोियिपत्र 

११. उम्मेदर्ारको योग्यिा : निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिु कुिै पनि व्यम्िले देहायको योग्यिा पूरा 
गरेको हिु ुपिेछ :– 

(क) िेपालको िागररक, 

(ख) पैंिीस र्षा उमेर पूरा भएको, 
(ग) कुिै गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको मिदािा िामार्लीमा िाम समारे्श 

भएको,  

(घ) कुिै सङ्घीय कािूिले अयोग्य िभएको,   
(ङ) कुिै लाभको पदमा बहाल िरहेको । 

स्पष्टीकरण : यस खण्िको प्रयोििको लानग “लाभको पद” भन्नाले निर्ााचि र्ा 
मिोियिद्वारा पूनिा गररिे राििीनिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पाररश्रनमक 
र्ा आनथाक सषु्ट्रर्धा पाउिे अन्य पद सम्झि ुपछा ।  

१२. उम्मेदर्ारको अयोग्यिा : यस ऐिमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि देहायको 
व्यम्ि निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिु अयोग्य मानििेछ :– 

(क) दफा ११ बमोम्िमको योग्यिा िभएको, 

 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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(ख)  िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय िहमा र्ा िेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र्ा स्थािीय िहको स्र्ानमत्र् र्ा नियन्त्रणमा रहेको र्ा िेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय िहबाट अिदुाि प्राप्त संस्थामा 
पाररश्रनमक पाउिे गरी बहाल रहेको, 

(ग)  निर्ााचि सम्बन्धी प्रचनलि कािूि बमोम्िम सिाय पाई त्यस्िो सिाय 
भोनगसकेको नमनिले दईु र्षा भिुाि िगरेको, 

(घ)  भ्रष्टाचार, िबरिस्िी करणी, मािर् बेचनबखि िथा ओसारपसार, लागू औषध 
नबक्री ष्ट्रर्िरण िथा निकासी र्ा पैठारी, सम्पम्ि शदु्धीकरण, राहदािी 
दरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर र्ा िैनिक पिि देम्खिे अन्य फौिदारी 
कसूरमा सिाय पाई र्ा कुिै कसूरमा िन्म कैद, बीस र्षा र्ा सो भन्दा 
बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो फैसला अम्न्िम भएको, 

(ङ)  सङ्गदठि अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सिाय पाई र्ा किाब्य ज्याि 
सम्बन्धी कसूरमा बीस र्षाभन्दा कम कैदको सिाय पाई त्यस्िो सिाय 
भिुाि गरेको नमनिले छ र्षा पूरा िभएको, 

(च)  िािीय भेदभार् िथा छुर्ाछुि, बोक्सा बोक्सी र्ा बहषु्ट्रर्र्ाह सम्बन्धी 
कसूरमा कैदको सिाय पाई त्यस्िो सिाय भिुाि गरेको नमनिले िीि र्षा 
पूरा िभएको, 

(छ)  खण्ि (घ) र (ङ) मा उम्ल्लम्खि कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच र्षा 
र्ा सो भन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो सिाय भिुाि गरेको 
नमनिले छ र्षा पूरा िभएको, 

(ि) प्रचनलि कािूि बमोम्िम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अर्नधभर, 

(झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अर्नधभर,   

(ञ) मािनसक सन्िलुि ठीक िभएको । 

१३. उम्मेदर्ारको अयोग्यिा सम्बन्धी निणाय गिे : (१) सदस्यको लानग उम्मेदर्ारीको मिोियि 
दिाा भइसकेको िर निर्ााचि पररणाम घोषणा भई िसकेको अर्स्थामा कुिै उम्मेदर्ार 
अयोग्य छ र्ा हिु गएको छ भने्न कसैलाई लागेमा सो ष्ट्रर्षयमा स्पष्ट प्रमाण सष्ट्रहि 
सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृि माफा ि आयोग समि उिूरी ददि सष्ट्रकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम उिूरी प्राप्त भएमा निर्ााचि अनधकृिले त्यस्िो 
उम्मेदर्ारलाई साि ददिको म्याद ददई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपनछ र्ा म्यादनभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त 
िभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी निर्ााचि अनधकृिले उपदफा (१) बमोम्िम परेको उिूरी 
र ित्सम्बन्धी कागिाि यथाशीघ्र आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम उिूरी सष्ट्रहिका कागिाि प्राप्त भएपनछ आयोगले चाहेमा 
सो ष्ट्रर्षयमा सम्बम्न्धि उम्मेदर्ार र्ा अन्य निकाय र्ा अनधकारीसँग बझु्ि र्ा थप प्रमाण 
माग गिा  सक्िेछ । 
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(५) आयोगले उपदफा (३) बमोम्िम निर्ााचि अनधकृिबाट प्राप्त उिूरी सष्ट्रहिका 
कागिाि िाँचबझु गरी उिूरी प्राप्त भएको नमनिले साि ददिनभत्र उम्मेदर्ारको अयोग्यिा 
सम्बन्धमा निणाय गररसक्ि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोम्िम उम्मेदर्ारको अयोग्यिा सम्बन्धमा निणाय गदाा अपिाउि ु
पिे कायाष्ट्रर्नध आयोगले निधाारण गरे बमोम्िम    हिुेछ । 

(७) यस दफामा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि आयोगले कुि ै
उम्मेदर्ारको अयोग्यिाका सम्बन्धमा यस दफा बमोम्िम निणाय गरी िसकेको कारणबाट 
मात्र त्यस्िो निर्ााचिको काम कारबाहीमा कुिै असर पिे छैि । 

१४. पद मिु हिु े : (१) सदस्यको पदमा निर्ााम्चि कुिै व्यम्ि दफा १२ बमोम्िम अयोग्य 
रहेको अदालिबाट ठहर भएमा निि त्यस्िो पदबाट मिु हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम पद मिु भएको िािकारी आयोगले सम्बम्न्धि 
व्यम्िलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) कुिै सदस्यको पदमा निर्ााम्चि व्यम्िको अयोग्यिा सम्बन्धमा अदालिमा उिूरी 
ददिे सम्बन्धी व्यर्स्था िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्िम सदस्य पदमिु भएको सूचिा आयोगले िेपाल रािपत्रमा 
प्रकाशि गिुा पिेछ । 

१५. उम्मेदर्ारको उमेरको गणिा : निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिुको लानग उम्मेदर्ारको उमेरको 
गणिा गदाा मिोियिपत्र दिाा गिे नमनिसम्म पैंिीस र्षा उमेर पूरा गरेको हिु ुपिेछ । 

१६. उम्मेदर्ारको मिोियि : (१) दफा १२ बमोम्िम अयोग्यिा िभएको व्यम्ि निर्ााचिमा 
उम्मेदर्ार हिु र्ा त्यस्िो व्यम्िलाई उम्मेदर्ार मिोियि गिा सष्ट्रकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम उम्मेदर्ारी दाम्खला र्ा मिोियि गदाा एकििा 
प्रस्िार्क र एकििा समथाक हिु ु पिेछ । त्यस्िो प्रस्िार्क र समथाक दफा ४ को 
उपदफा (३) बमोम्िमको मिदािा िामार्लीमा िाम दिाा भएको व्यम्ि हिु ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम कुिै व्यम्िलाई उम्मेदर्ारको रुपमा प्रस्िार् गररएको 
अर्स्थामा त्यस्िो उम्मेदर्ारले मिोियिपत्रमा आफ्िो मञ्जुरी लेखी सहीछाप समेि गिुा  
पिेछ । 

(४) दलले खिा गरेको उम्मेदर्ारको सम्बन्धमा त्यस्िो दलको िफा बाट दफा १७ 
को उपदफा (१) बमोम्िमको अनधकारीले ददएको औपचाररक पत्र मिोियिपत्र साथ पेश गिुा 
पिेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्िमको अनधकारीले उम्मेदर्ारलाई ददएको त्यस्िो औपचाररक 
पत्रको एक प्रनि निर्ााचि अनधकृिलाई समेि पठाउि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोम्िमको रीि िपरु ्याई मिोियिपत्र दाम्खला भएको अर्स्थामा 
त्यस्िो उम्मेदर्ारलाई सो दलको उम्मेदर्ारको रुपमा मान्यिा ददइिे छैि । 

(७) कुिै व्यम्िलाई निर्ााचिको लानग बढीमा दईु र्टा मिोियिपत्रद्वारा मिोियि 
गिा  सष्ट्रकिेछ । 
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१७. मिोियिको औपचाररकपत्र प्रदाि गिे अनधकारी सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) दलले आफ्िो 
िफा बाट उम्मेदर्ार मिोियिको औपचाररक पत्र प्रदाि गिा त्यस्िो दलको केन्रीय 
कायाकाररणी सनमनि र्ा सो सरहको सनमनिको पदानधकारीलाई िोक्ि ुपिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको पदानधकारीको िाम, थर, पद र नििको दस्िखिको 
िमूिा त्यस्िो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनि र्ा सो सरहको सनमनिले िोकेको सो 
सनमनिको पदानधकारीले प्रमाम्णि गरी उम्मेदर्ारको लानग मिोियिपत्र दाम्खला गिे नमनि 
अगारै् आयोगले िोकेको अर्नधनभत्र आयोगलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।   

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोम्िमको दस्िखि िमूिा सष्ट्रहिको ष्ट्रर्र्रण 
मिोियिपत्र दिाा गिा िोष्ट्रकएको नमनि अगारै् सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृि समि पठाई 
सक्ि ुपिेछ । 

१८. उम्मेदर्ारको मिोियि दिाा : (१) उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र उम्मेदर्ार आफैं ले र्ा नििको 
प्रनिनिनध, प्रस्िार्क र्ा समथाकले सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृि समि पेश गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम पेश भएको मिोियिपत्र सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृिले 
यस ऐि बमोम्िम रीिपूर्ाकको भए िभएको िाँचबझु गरी रीिपूर्ाकको भए दिाा गरी सोको 
निस्सा मिोियिपत्र दिाा गिा ल्याउिे व्यम्िलाई ददि ुपिेछ । 

(३) कसैले प्रस्िार्क र्ा समथाक िभएको, प्रस्िार्क र्ा समथाक दोहोररएको, दफा 
६३ बमोम्िमको धरौटी राखेको निस्सा िभएको, प्रस्िार्क र्ा समथाक र्ा उम्मेदर्ार हिुे 
व्यम्िको सहीछाप िभएको र्ा अन्य रीि िपगेुको मिोियिपत्र दिाा गिा ल्याएमा निर्ााचि 
अनधकृिले रीि िपगेुको िनि कुरा सच्याउि लगाई त्यस्िो मिोियिपत्र दिाा गिुा पिेछ । 
कसैले यसरी रीि िपगेुको कुरा िसच्याईा मिोियिपत्र दिाा गराउि चाहेमा निर्ााचि 
अनधकृिले सोही व्यहोरा मिोियिपत्रमा ििाई त्यसको सूचिा मिोियिपत्र दिाा गराउि े
व्यम्िलाई ददि ुपिेछ । 

(४) मिोियिपत्र साथ पेश गिुा पिे अन्य कागिाि िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ।  

(५) निर्ााचि अनधकृिले मिोियिपत्र दिाा गिे समय समाप्त भएपनछ निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा िोष्ट्रकएको नमनि, समय र स्थािमा मिोियिपत्र दिाा भएको 
उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशि गिेछ । 

१९. दाबी ष्ट्रर्रोध गिा सक्िे : दफा १८ बमोम्िम मिोियिपत्र दिाा भएको कुिै उम्मेदर्ारको 
योग्यिाको सम्बन्धमा दाबी ष्ट्रर्रोध गिा चाहिे उम्मेदर्ार र्ा नििको प्रनिनिनधले निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा िोष्ट्रकएको नमनि, समय र स्थािमा निर्ााचि अनधकृि समि उिूरी ददि 
सक्िेछ । 

२०. मिोियिपत्रको िाँच : (१) दफा १८ बमोम्िम दिाा भएको मिोियिपत्र िाँच गदाा निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा िोष्ट्रकएको नमनि, समय र स्थािमा उम्मेदर्ार, नििको प्रनिनिनध, प्रस्िार्क 
र्ा समथाक उपम्स्थि हिु ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख गररएका व्यम्िको उपम्स्थनिमा निर्ााचि अनधकृिले 
सम्पूणा उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र िाँच गिुा पिेछ । 
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िर त्यसरी उपम्स्थि हिु ुपिे कुिै उम्मेदर्ार, नििको प्रस्िार्क, समथाक र्ा प्रनिनिनध 
उपम्स्थि िभएमा पनि मिोियिपत्र िाँच गिा र सो ष्ट्रर्षयमा कािूि बमोम्िम निणाय गिा यस 
उपदफाले बाधा परु ्याएको मानििे छैि । 

(३) निर्ााचि अनधकृिले देहायको कुिै अर्स्थामा मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी 
कारबाही स्थनगि गिा सक्िेछ र यसरी मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगि 
गरेमा त्यसको िािकारी आयोगलाई ददि ु  पिेछ :– 

(क) मिोियिपत्र िाँच गिे समयमा सो स्थािमा हलुदङ्गा लगायि अन्य 
असामान्य पररम्स्थनि उत्पन्न भएमा,  

(ख)  प्राकृनिक ष्ट्रर्पद्को कारणले काबू बाष्ट्रहरको पररम्स्थनि उत्पन्न भएमा । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगि भएमा 
आयोगको कुिै निदेशि भए सो समेिको आधारमा निर्ााचि अनधकृिले समय र स्थाि िोकी 
यथासम्भर् नछटो मिोियिपत्रको िाँच गिुा पिेछ । 

(५) मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ। 

२१. मिोियिपत्र बदर हिुे अर्स्था : देहायको कुिै अर्स्थामा मिोियिपत्र बदर हिुेछ :– 

(क)  संष्ट्रर्धाि र यस ऐि बमोम्िम उम्मेदर्ारको योग्यिा िभएमा, 
(ख)  उम्मेदर्ार हिुे व्यम्िको मञ्जुरी िभएमा र्ा निि र्ा नििको प्रस्िार्क र 

समथाकको सहीछाप िभएमा र्ा कीिे सहीछाप भएमा, 
(ग)  दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम िोष्ट्रकएको समयनभत्र मिोियिपत्र 

दिाा िभएमा, 
(घ)  दफा १६, १७ र १८ मा लेम्खए बमोम्िम मिोियिपत्र दाम्खला िभएमा,  
(ङ)  दफा ६३ बमोम्िम धरौटी दाम्खला िगरेमा, 
(च) यस ऐि बमोम्िम अन्य रीि िपगेुको भएमा । 

२२. उम्मेदर्ारको िामार्ली : निर्ााचि अनधकृिले मिोियिपत्र िाँच गररसकेपनछ कािूि बमोम्िम 
रीि पगेुका मिोियिपत्र बमोम्िमका उम्मेदर्ारको िामार्ली ियार गरी सोको एक प्रनि 
आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

२३. िाम ष्ट्रफिाा नलिे : (१) कुिै उम्मेदर्ारले उम्मेदर्ारको िामार्लीबाट आफ्िो िाम ष्ट्रफिाा 
नलि चाहेमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम िाम ष्ट्रफिाा नलि िोष्ट्रकएको समयनभत्र 
निर्ााचि अनधकृिलाई नलम्खि सूचिा ददई िाम ष्ट्रफिाा नलि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम िाम ष्ट्रफिाा नलएको सूचिा उम्मेदर्ार आफैले र्ा नििको 
प्रनिनिनधले दाम्खला गिुा पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िम िाम ष्ट्रफिाा नलएको सूचिा निर्ााचि अनधकृि समि 
दाम्खला भैसकेपनछ त्यस्िो सूचिा बदर गिा र्ा ष्ट्रफिाा नलि पाइिे छैि । 

(४) कुिै दलको िफा बाट उम्मेदर्ार मिोियिको औपचाररक पत्र प्रदाि गिा दफा 
१७ को उपदफा (१) बमोम्िम िोष्ट्रकएको पदानधकारीले त्यस्िो दलको िफा बाट उम्मेदर्ारी 
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ददएको कुिै उम्मेदर्ारको िाम ष्ट्रफिाा नलिे गरी निर्ााचि अनधकृिलाई दफा ६ को उपदफा 
(२) बमोम्िम िोष्ट्रकएको समयनभत्र लेखी पठाउि सक्िेछ । 

(५) उपदफा (१), (२) र्ा (४) बमोम्िम दाम्खला भएको सूचिाको बारेमा निर्ााचि 
अनधकृि ष्ट्रर्श्वस्ि भएमा त्यस्िो उम्मेदर्ारको िाम उम्मेदर्ारको िामार्लीबाट हटाउि ु  
पिेछ । यसरी िाम हटाइएको सूचिा निर्ााचि अनधकृिले आफ्िो कायाालयमा िरुुन्ि 
प्रकाशि गिुा  पिेछ । 

२४. उम्मेदर्ारको अम्न्िम िामार्ली : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम िाम ष्ट्रफिाा नलि 
िोष्ट्रकएको समय समाप्त भएपनछ निर्ााचि अनधकृिले बाँकी रहेका उम्मेदर्ारको िामार्ली 
ियार गरी एक प्रनि िरुुन्ि आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ र त्यसको एक प्रनि 
आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको िामार्लीमा उम्मदेर्ारको िाम िेपाली र्णाािकु्रम 
अिसुार लेम्खिेछ र कुिै उम्मेदर्ार दलको िफा बाट मिोिीि भएकोमा नििको ठेगािामा 
त्यस्िो दलको िाम समेि उल्लेख गिुा पिेछ । 

२५. निष्ट्रर्ारोध निर्ााम्चि : दफा २४ बमोम्िम उम्मेदर्ारको अम्न्िम िामार्ली प्रकाशि गदाा दफा 
३ बमोम्िम निर्ााम्चि गिुा पिे कुिै पदका लानग िनि ििा निर्ााम्चि हिुे हो त्यनि ि ैर्ा सो 
भन्दा कम उम्मेदर्ार कायम हिु आएमा निर्ााचि अनधकृिले सो पदमा त्यस्िो उम्मेदर्ार 
िोष्ट्रकए बमोम्िम निष्ट्रर्ारोध निर्ााम्चि भएको घोषणा गिेछ ।  

२६. निर्ााचि म्चन्ह : (१) निर्ााचिका लानग उम्मेदर्ारलाई ष्ट्रर्िरण गिे निर्ााचि म्चन्ह आयोगले 
निधाारण गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम निधाारण गररएको निर्ााचि म्चन्ह उम्मेदर्ारलाई िोष्ट्रकए 
बमोम्िम प्रदाि गररिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम प्रदाि गररएको निर्ााचि म्चन्ह त्यस्िो उम्मेदर्ार बाहेक 
अरु कसैले पनि प्रयोग गिा पाउिे छैि । 

(४) यस दफा बमोम्िम उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि म्चन्ह प्रदाि गदाा दलको 
उम्मेदर्ारलाई आयोगबाट निर्ााचिको प्रयोििका लानग त्यस्िो दलको लानग निधाारण  
गररएको निर्ााचि म्चन्ह प्रदाि गिुा पिेछ । त्यसरी निर्ााचि म्चन्ह प्रदाि गदाा कुिै गल्िी 
भएको र्ा फरक पिा गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्िो म्चन्ह पररर्िाि गिा 
सक्िेछ । 

(५) आयोगले दलको उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि म्चन्ह प्रदाि गररसकेपनछ त्यस्िो 
उम्मेदर्ारले आफ्िो दल त्याग गरेमा र्ा अको दलमा प्ररे्श गरेमा नििलाई प्रदाि गररएको 
निर्ााचि म्चन्ह पररर्िाि हिुे छैि । त्यस्िो उम्मेदर्ार निर्ााम्चि भएमा सम्बम्न्धि दलले 
प्रमाण सष्ट्रहि आयोगमा उिूरी ददएमा नििको सदस्यिा खारेि हिुेछ । 

(६) स्र्िन्त्र उम्मेदर्ारलाई आयोगले निधाारण गरेको निर्ााचि म्चन्हको समूहबाट 
िोष्ट्रकए बमोम्िमको िरीका अिसुार निर्ााचि अनधकृिले निर्ााचि म्चन्ह प्रदाि गिेछ ।   
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२७. उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएमा : (१) दफा २४ बमोम्िम उम्मेदर्ारको अम्न्िम िामार्ली 
प्रकाशि हिु ुअम्घ र्ा प्रकाशि भई सकेपनछ दलबाट मिोियि भएको कुिै उम्मेदर्ारको 
मतृ्य ुभई सोको नलम्खि सूचिा निर्ााचि प्रनिनिनध, सम्बम्न्धि दल र्ा अन्य कुिै व्यम्िबाट 
प्राप्त भएमा र सो कुरामा निर्ााचि अनधकृि ष्ट्रर्श्वस्ि भएमा निर्ााचि अनधकृिले त्यस्िो 
निर्ााचिसँग सम्बम्न्धि अन्य कायाक्रम िरुुन्ि स्थनगि गरी सोको िािकारी आयोगलाई ददि ु
पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम निर्ााचि सम्बन्धी कायाक्रम स्थनगि भएको सूचिा अन्य 
उम्मेदर्ार समेिको िािकारीको लानग निर्ााचि अनधकृिले आफ्िो कायाालयमा टाँस्ि ु  
पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको िािकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदर्ारको अम्न्िम 
िामार्ली प्रकाशि हिुअुम्घ उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएकोमा त्यस्िो निर्ााचिको मिदािको 
कायाक्रममा असर िपिे गरी उम्मेदर्ारको मिोियि सम्बन्धी कायाक्रम र उम्मेदर्ारको 
अम्न्िम िामार्ली प्रकाशि भए पनछ मतृ्य ुभएकोमा मिदाि गिे नमनि लगायि यस पररच्छेद 
बमोम्िमको अन्य कायाक्रम पिुः निधाारण गरी निर्ााचि अनधकृिलाई पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभई 
निर्ााचिको कायाक्रम स्थनगि भएकोमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िमको निर्ााचि 
कायाक्रममा लेम्खए बमोम्िमको काम सम्पन्न गिुा पिे अर्नध पन्र ददि भन्दा बढी भएमा 
पिुः अको कायाक्रम प्रकाशि गिुा पिे छैि र सोही कायाक्रमको समयार्नधनभत्र मिदािको 
काममा बाधा िपगु्िे गरी उम्मेदर्ारको मिोियि सम्बन्धी काम पूरा गिुा पिे गरी निर्ााचि 
कायाक्रम निधाारण गिुा पिेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोम्िम निर्ााचि कायाक्रम स्थनगि भएकोमा पष्ट्रहले मिोियिपत्र 
पेश गरेको उम्मेदर्ारले पिुः मिोियिपत्र दाम्खला गिुा पिे छैि र ििु दलको उम्मेदर्ारको 
मतृ्य ुभएको हो त्यस्िो दलको िफा बाट मात्र पिुः उम्मेदर्ार मिोियि गिा सष्ट्रकिेछ ।  

२८. उम्मेदर्ारको पररचयपत्र : दफा २४ बमोम्िम अम्न्िम िामार्लीमा कायम रहेको 
उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि अनधकृिले आयोगले िोके बमोम्िमको पररचयपत्र ददिेछ । 

 
 

पररच्छेद–५ 

उम्मेदर्ारको प्रनिनिनध 

२९. निर्ााचि प्रनिनिनध : (१) उम्मेदर्ारले कुिै व्यम्िलाई निर्ााचिको लानग आफ्िो निर्ााचि 
प्रनिनिनध नियिु गरेमा सोको नलम्खि सूचिा निर्ााचि अनधकृिलाई ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम नियिु भएको निर्ााचि प्रनिनिनधलाई उम्मेदर्ारले 
ििुसकैु बखि बदर गरी अको निर्ााचि प्रनिनिनध नियिु गिा सक्िेछ र यसरी अको निर्ााचि 
प्रनिनिनध नियिु गरेको नलम्खि सूचिा सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृिलाई िरुुन्ि ददि ुपिेछ । 
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(३) यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि बिेको नियममा निर्ााचि प्रनिनिनधले गिुा पिे भिी 
उल्लेख गरे बमोम्िमको काम गिुा उपदफा (१) बमोम्िम नियिु निर्ााचि प्रनिनिनधको 
किाव्य हिुेछ ।  

 (४)  निर्ााचि प्रनिनिनधको योग्यिा िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ । 

३०. मिदाि प्रनिनिनध र मिगणिा प्रनिनिनध : (१) उम्मेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनिनिनधले प्रत्येक 
मिदाि केन्रको लानग िोष्ट्रकए बमोम्िम मिदाि प्रनिनिनध नियिु गिा सक्िेछ र यसरी 
मिदाि प्रनिनिनध नियिु गरेको नलम्खि सूचिा मिदाि अनधकृि र निर्ााचि अनधकृिलाई 
ददि ुपिेछ ।  

(२) उम्मेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनिनिनधले मिगणिा स्थलमा उपम्स्थि रहि िोष्ट्रकए 
बमोम्िम मिगणिा प्रनिनिनध नियिु गिा सक्िेछ र यसरी मिगणिा प्रनिनिनध नियिु गरेको 
नलम्खि सूचिा निर्ााचि अनधकृिलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोम्िम नियिु भएको मिदाि प्रनिनिनधलाई उम्मेदर्ार 
र्ा निर्ााचि प्रनिनिनधले ििुसकैु बखि बदर गरी अको मिदाि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा 
प्रनिनिनध नियिु गिा सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम अको मिदाि प्रनिनिनध नियिु गररएकोमा मिदाि 
अनधकृिलाई र अको मिगणिा प्रनिनिनध नियिु गररएकोमा निर्ााचि अनधकृिलाई िरुुन्ि 
िािकारी ददि ुपिेछ ।  

(५) यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि बिेको नियम बमोम्िम मिदाि प्रनिनिनध र 
मिगणिा प्रनिनिनधले गिुा पिे भिी उल्लेख भएका काम गिुा उपदफा (१) र्ा (२) बमोम्िम 
नियिु मिदाि प्रनिनिनध र मिगणिा प्रनिनिनधको किाव्य हिुेछ । 

(६) मिदाि प्रनिनिनध र मिगणिा प्रनिनिनधको सङ्ख्या र योग्यिा िोष्ट्रकए बमोम्िम 
हिुेछ । 

३१. उम्मेदर्ार र्ा कुिै प्रनिनिनध अिपुम्स्थि रहेमा : यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि बिेको नियम 
बमोम्िम निर्ााचि प्रनिनिनध, मिदाि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा प्रनिनिनध नियिु िभएमा र्ा 
उम्मेदर्ार र्ा नििको कुिै प्रनिनिनध उपम्स्थि रहि ु पिे अर्स्थामा उपम्स्थि िरहेमा र्ा 
नििहरुमध्ये कसैले गिुा पिे काम िगरेमा सोही कारणले मात्र मिदाि, मिगणिा र्ा 
निर्ााचिको पररणामको घोषणाको काम रोष्ट्रकिे छैि र त्यस्िो काम कािूि बमोम्िम भएको 
मानििेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

मिदाि केन्र िथा मिदाि 

३२. मिदाि केन्र : (१) निर्ााचिका लानग आयोगले िोकेको स्थािमा मिदाि केन्र रहिेछ।  

(२) मिदाि केन्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोष्ट्रकए बमोम्िम      हिुेछ । 

३३. मिपत्र : (१) आयोगले निर्ााचिका लानग उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह भएको मिपत्रको 
व्यर्स्था गिुा पिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह मिपत्रमा समारे्श गदाा 
देहायको क्रममा समारे्श गिुा पिेछ :– 

(क)  निर्ााचि हिु ु भन्दा ित्काल अम्घ कायम रहेको प्रनिनिनध सभामा 
प्रनिनिनधत्र् गिे दलले त्यस्िो प्रनिनिनध सभाको निर्ााचिमा समािपुानिक 
निर्ााचि प्रणालीिफा  प्राप्त गरेको मि सङ्ख्याको आधारमा सो दलको 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह, 

(ख)  खण्ि (क) बमोम्िम प्रनिनिनध सभामा प्रनिनिनधत्र् िगिे दलको हकमा 
निर्ााचि प्रयोििको लानग आयोगमा दिाा भएको क्रमको आधारमा सो 
दलको उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह, 

(ग)  स्र्िन्त्र उम्मेदर्ारको िामको र्णाािकु्रमको आधारमा त्यस्िो 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह ।  

(३) प्रनिनिनधसभामा प्रनिनिनधत्र् गिे दईु र्ा सोभन्दा बढी दलहरु एकीकरण भएको 
र्ा गानभएकोमा उपदफा (२) को खण्ि (क) को प्रयोििको लानग त्यसरी एकीकरण हिु ुर्ा 
गानभि ुअम्घ त्यस्िा दलहरुले प्राप्त गरेको कूल मि सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले 
प्राप्त गरेको मि सङ्ख्या मानििेछ ।  

(४) मिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ ।  

३४. मिपेष्ट्रटका िथा अन्य निर्ााचि सामग्री : (१) मिदािको लानग आयोगले िोके बमोम्िमको 
मिपेष्ट्रटका िथा निर्ााचि सामग्री प्रयोग गररिेछ ।  

(२) मिपेष्ट्रटका िथा अन्य निर्ााचि सामग्री व्यर्स्थापि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 
िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ । 

३५ मिदािको समय : मिदाि हिु े नमनि र मिदाि गिे समय दफा ६ को उपदफा (२) 
बमोम्िमको सूचिामा िोके बमोम्िम हिुेछ । 

३६. मिदाि : (१) मिदािाले आफूलाई िोष्ट्रकएको मिदाि केन्रमा गोप्य मिदािद्वारा मिदाि 
गिुा पिेछ । 

(२) मिदािाले मिदाि गिा िोष्ट्रकए बमोम्िम मिपत्र नलई सोको लानग राम्खएको 
मिपेष्ट्रटकामा मिदाि गिुा पिेछ । 

(३) मिदािाले आफ्िो िामबाट बाहेक अन्य कुि ै व्यम्िको िामबाट मिदाि गिा 
पाउिे  छैि ।  

(४) कुिै पनि मिदािाले एउटै निर्ााचिमा एकभन्दा बढी पटक र्ा एकभन्दा बढी 
मिदाि केन्रमा मिदाि गिा पाउिे छैि ।  

(५) कुिै पनि मिदािाले मिदािको अर्नधभर आफूले कसलाई मिदाि गरेको हो 
भन्ने व्यहोरा कुिै पनि माध्यमबाट कसैलाई पनि प्रकट गिुा हुँदैि । 

३७. मिदािको प्रष्ट्रक्रया : (१) मिदाि केन्रमा मिदािको लानग उपम्स्थि मिदािालाई मिदाि 
अनधकृिले िोष्ट्रकए बमोम्िमको रीि परु ्याई िोष्ट्रकएको मिपत्र ददिेछ । 
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(२) मिदािालाई मिपत्र ददि ुअम्घ मिदाि अनधकृिले मिदािा िामार्लीमा िोष्ट्रकए 
बमोम्िमको व्यहोरा ििाई िोष्ट्रकए बमोम्िम मिपत्र ददिेछ । 

(३) मिदािाले मिपत्रमा िोष्ट्रकए बमोम्िमको छाप र्ा म्चन्ह गोप्य िर्रले लगाई 
मिदाि गिुा पिेछ ।  

(४) मिदािाले यस ऐि बमोम्िम मिदाि गदाा िनिििा उम्मेदर्ार छिोट गिुा पिे 
हो, त्यनि सङ्ख्यामा आफूले रोिेको उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह रहेको कोठामा उपदफा 
(३) बमोम्िमको छाप र्ा म्चन्ह लगाई िोष्ट्रकए बमोम्िम मिपेष्ट्रटकामा खसाली मिदाि गिुा 
पिेछ । 

(५) यस ऐिमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि मिदाि गिे प्रयोििको 
लानग ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरण प्रयोग गररएको अर्स्थामा मिदािाले िोष्ट्रकए बमोम्िम ष्ट्रर्द्यिुीय 
उपकरणद्वारा मिदाि गिुा पिेछ । 

३८. िाम ढाँटी मिदाि गिा आएमा ष्ट्रर्रोध गिे : (१) कुिै मिदािा र्ा व्यम्िले आफ्िो िाम 
ढाँटी अको मिदािाको िाममा मिदाि गिाको लानग मिपत्र नलि आएमा उम्मेदर्ार, नििको 
प्रनिनिनध र्ा सोही मिदाि केन्रको कुिै मिदािाले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मिदाि 
अनधकृि समि ष्ट्रर्रोध गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ष्ट्रर्रोध गरेमा मिदाि अनधकृिले त्यस सम्बन्धमा 
आर्श्यक कुरा बझुी ित्काल निणाय गिुा पिेछ र यसरी पिा आएको ष्ट्रर्रोध र त्यसको 
निणाय आयोगले िोके बमोम्िमको निणाय ष्ट्रकिाबमा िरुुन्ि ििाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िम ष्ट्रर्रोध ठीक ठहरेमा मिदाि अनधकृिले त्यस्िो धरौटी 
रकम सम्बम्न्धि व्यम्िलाई ष्ट्रफिाा ददिेछ र ष्ट्रर्रोध गलि देम्खएमा त्यस्िो धरौटी रकम 
िफि हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्िमको ष्ट्रर्रोध ठीक ठहरेमा त्यसरी िाम ढाँटी मिदाि गिा 
आउिे व्यम्िलाई मिदाि अनधकृिले निर्ााचि कसूर िथा सिाय सम्बन्धी सङ्घीय कािूि 
बमोम्िम िररबािा गिेछ । 

३९. ष्ट्रर्शेष पररम्स्थनिमा मिदाि स्थनगि गिा सष्ट्रकिे : (१) मिदाि केन्रमा कुिै असामान्य 
पररम्स्थनि उत्पन्न भई र्ा कुिै कारणले ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरण सञ्चालि हिु िसकी र्ा उपरर् र्ा 
प्राकृनिक ष्ट्रर्पम्ि र्ा आफ्िो काबूबाष्ट्रहरको कुि ैकारणले मिदािको काम हिु िसक्िे कुरामा 
सो मिदाि केन्रमा नियिु मिदाि अनधकृि ष्ट्रर्श्वस्ि भएमा नििले सो मिदाि केन्रको 
मिदाि काया ित्काल स्थनगि गिा  सक्िेछ ।  

(२) मिदाि अनधकृिले उपदफा (१) बमोम्िम मिदाि स्थनगि गरेमा सोको सूचिा 
सोही स्थािमा प्रकाशि गरी त्यसको िािकारी िरुुन्ि निर्ााचि अनधकृिलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोम्िम मिदाि स्थनगि भएको व्यहोराको िािकारी निर्ााचि 
अनधकृिले िरुुन्ि आयोगलाई ददि ुपिेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोम्िमको िािकारी प्राप्त गरेपनछ आयोगले अन्यथा निदेशि 
ददएमा बाहेक निर्ााचि अनधकृिले पिुः मिदाि हिु ेनमनि र समय िोकी सूचिा प्रकाशि गरी 
पिुः मिदाि गराउिेछ ।  

४०. मिदाि केन्रमा प्ररे्श : (१) मिदाि अनधकृिले मिदाि केन्रमा देहायका व्यम्िहरु बाहेक 
अरु कसैलाई प्ररे्श गिा ददिे छैि :– 

(क) मिदािा, 
(ख) उम्मेदर्ार र्ा नििको एकििा निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिदाि प्रनिनिनध, 

(ग)   आयोगबाट अिमुनि प्राप्त पयारे्िक, 

(घ)   आयोग, निर्ााचि अनधकृि र्ा मिदाि अनधकृिबाट अिमुनि पाएका व्यम्ि, 

(ङ)  मिदािाको साथमा रहेको बढीमा पाँच र्षाको बालक, 

(च)  दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीि र्ा शारीररक रुपले अशि मिदािाको सहयोगको लानग 
साथमा आएको एकाघरको पररर्ारको सदस्य । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि मिदाि केन्रको सरुिाथा 
खष्ट्रटएको सरुिाकमी बाहेक कुिै प्रकारको हनियार साथ नलएको व्यम्ि र्ा मादक पदाथा 
सेर्ि गरेको व्यम्िलाई मिदाि अनधकृिले मिदाि केन्रमा प्ररे्श गिा ददिे छैि ।  

(३) मिदाि केन्रमा प्ररे्श गररसकेका मिदाि गिा बाँकी मिदािा बाहेक मिदािको 
समय समाप्त भएपनछ अन्य मिदािाले मिदाि केन्रमा प्ररे्श गिा र्ा त्यहाँ रहि पाउिे   
छैि ।   

४१. अशि मिदािा : दृष्ट्रष्टष्ट्रर्हीि, शारीररक अशििा र्ा अरु कुिै कारणर्श कुिै मिदािा 
आफैं ले मि सङ्केि गिा िसक्िे भई मि सङ्केि गिे काममा सहयोग परु ्याउि आफ्िो 
एकाघरको पररर्ारको सदस्यलाई साथमा लैिाि अिमुनि मागेमा र्ा मि सङ्केि गिे काममा 
सहयोग परु ्याउि मिदाि अनधकृिलाई अिरुोध गरेमा र मिदाि अनधकृिलाई सो कुरा 
उपयिु लागेमा पररचय खुल्िे प्रमाणको आधारमा पररर्ारको त्यस्िो सदस्यलाई मिदािाको 
साथमा मि सङ्केि गि ेस्थािमा प्ररे्श गिा अिमुनि ददि र्ा मिदाि अनधकृिले मिदािाको 
इच्छा अिसुार नििको मिपत्रमा मि सङ्केि गररददि सक्िेछ  । 

४२. निरीिण गिा सक्िे : कुिै मिदािा मि सङ्केि गिे स्थािमा मिानसब समयभन्दा बढी 
समयसम्म बसेमा र्ा मिदाि अनधकृिलाई कुिै शङ्का लागेमा नििले मि सङ्केि गिे स्थािमा 
प्ररे्श गरी निरीिण गिा सक्िेछ ।  

४३. मिदाि केन्रको अिनधकृि कब्िा : (१) देहायको कुिै अर्स्थामा मिदाि केन्रको 
अिनधकृि कब्िा भएको मानििेछ :–  

(क)  कसैले बल प्रयोग गरी, िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मिदाि केन्र र्ा 
मिदाि गिा निम्िि गररएको स्थाि आफ्िो कब्िामा नलई मिदािको 
कायामा प्रभार् पारेमा, कुिै उम्मेदर्ारको समथाक मिदािालाई मात्र 
मिदाि गिा ददएमा र्ा अन्य मिदािालाई मिदाि गिा िददएमा,  
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(ख)  कसैले मिदािालाई कुिै उम्मेदर्ारको पिमा मिदाि गिा र्ा िगिा िर 
त्रास देखाएमा, धम्की ददएमा, मिदाि गिाको लानग बाटो र्ा गौँिा छेकी 
रोकेमा, मिदाि केन्र र्ा मिदाि गिे स्थािमा िाि र्ा प्ररे्श गिा 
िददएमा,  

(ग)  कसैले मिदाि काया सञ्चालि गिा खष्ट्रटएको मिदाि अनधकृि र्ा 
कमाचारीलाई आफ्िो किाव्य पालिा गिा िददएमा, नििको म्िम्मामा रहेको 
मिपत्र, मिपेष्ट्रटका र्ा मिदाि सम्बन्धी सामग्री खोसेमा र्ा अन्य त्यस्िै 
काया गरी मिदािको काया निष्पि िथा स्र्िन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले 
सञ्चालि िहिुे र्ा हिु िसक्िे गरी प्रभाष्ट्रर्ि गरेमा।  

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खि कुिै प्रकारले मिदाि केन्रको अिनधकृि कब्िा 
भएमा मिदाि अनधकृिले ित्काल मिदाि स्थनगि गरी त्यसको प्रनिरे्दि निर्ााचि 
अनधकृिलाई र निर्ााचि अनधकृिले आयोगलाई िरुुन्ि ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनिरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले र्ा आयोगबाट कुि ै
निदेशि प्राप्त भएमा निर्ााचि अनधकृिले आयोगको निदेशि बमोम्िम उपदफा (१) 
बमोम्िमको घटिाको िाँच गिा सक्िेछ र त्यस्िो िाचँको प्रनिरे्दिको आधारमा आयोगले र्ा 
आयोगको निदेशि अिसुार निर्ााचि अनधकृिले त्यस्िो मिदाि केन्रको मिदाि रद्द गिा 
सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम मिदाि रद्द भएको मिदाि केन्रमा निर्ााचि अनधकृिले 
पिुः मिदाि गिे नमनि र समय िोकी सोको सूचिा त्यस्िो मिदाि केन्रमा समेि िरुुन्ि 
प्रकाशि गिुा पिेछ । 

४४. मिपेष्ट्रटका िोक्साि भएमा र्ा िोिफोि गररएमा : (१) कुिै मिदाि केन्रमा मिदािको 
लानग प्रयोग भएको मिपेष्ट्रटका दघुाटिार्श िोक्साि भएमा र्ा िािािाि िोिफोि गरी 
िोक्साि गररएमा मिदाि अनधकृिले सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृिलाई त्यस घटिाको 
प्रनिरे्दि िरुुन्ि ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनिरे्दि प्राप्त भएमा र्ा मिदाि अनधकृिले निर्ााचि 
अनधकृिलाई बझुाई सकेको मिदािको लानग प्रयोग भएको मिपेष्ट्रटका कुिै ष्ट्रकनसमले 
खोनसएमा, िािािाि िोिफोि गरी िोक्साि गररएमा र्ा दघुाटिार्श िोक्साि भएमा निर्ााचि 
अनधकृिले त्यस्िो मिदाि केन्रको मिदाि िरुुन्ि रद्द गरी त्यसको प्रनिरे्दि आयोगमा ददि ु
पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम मिदाि रद्द गररएको मिदाि केन्रमा निर्ााचि 
अनधकृिले पिुः मिदाि गिे नमनि र समय िोकी सोको सूचिा त्यस्िो मिदाि केन्रमा 
िरुुन्ि प्रकाशि गिुा  पिेछ । 

४५. मिपेष्ट्रटका बन्द गिे : मिदाि समाप्त भएपनछ मिदाि अनधकृिले मिदाि गररएको मिपत्र 
राम्खएको मिपेष्ट्रटका आयोगले िोके बमोम्िमको रीि परु ्याई बन्द गिुा पिेछ ।  
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४६. मिपेष्ट्रटका निर्ााचि अनधकृिलाई हस्िान्िरण गिे : मिदाि अनधकृिले मिदािको लानग 
प्रयोग गररएको मिपेष्ट्रटका सरुम्िि रुपमा निर्ााचि अनधकृिलाई हस्िान्िरण गिुा पिेछ।  

 
 

पररच्छेद–७ 

मिगणिा र निर्ााचि पररणाम 

४७. निर्ााचि अनधकृिले मिगणिा गिुा, गराउि ुपिे : निर्ााचि अनधकृिले निर्ााचिको मिगणिा 
गिे काम आफ्िो प्रत्यि रेखदेख िथा नियन्त्रणमा गिुा, गराउि ुपिेछ ।  

४८. मिगणिाको सूचिा : निर्ााचि अनधकृिले सम्बम्न्धि प्रदेशका सबै मिदाि केन्रबाट मिपत्र 
रहेका मिपेष्ट्रटका प्राप्त गरेपनछ मिगणिा गिे स्थाि, नमनि र समयको सूचिा उम्मेदर्ारहरुको 
िािकारीको लानग प्रकाशि गिुा    पिेछ ।  

४९. मिगणिा : (१) निर्ााचि अनधकृिले दफा ४८ बमोम्िमको सूचिामा उल्लेख गररएको 
स्थाि, नमनि र समयमा िोष्ट्रकए बमोम्िम मिगणिा प्रारम्भ गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मिगणिा गिे स्थाि, नमनि र समयमा उम्मेदर्ार र्ा 
नििको निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा प्रनिनिनध उपम्स्थि रहि सक्िेछि।् 

(३) मिगणिा गदाा प्रदेश सभाका सदस्यले ददएको मि र गाउँपानलकाको अध्यि र 
उपाध्यि िथा िगरपानलकाको प्रमखु र उपप्रमखुले ददएको मि छुट्टाछुटै्ट गणिा गिुा    
पिेछ ।  

५०. मिगणिा गिे स्थािमा प्ररे्श : (१) निर्ााचि अनधकृिले मिगणिा गिे स्थािमा देहायका 
व्यम्ि बाहेक अरु कसैलाई प्ररे्श गिा ददिे छैि :–  

(क)  उम्मेदर्ार र्ा नििको एकििा निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा प्रनिनिनध,  

(ख) मिगणिाको काममा खष्ट्रटएका कमाचारी, 
(ग)  आयोगबाट अिगुमि र्ा अन्य प्रयोििको लानग खष्ट्रटएका पदानधकारी र्ा 

कमाचारी,  
(घ) आयोगबाट अिमुनि प्राप्त पयारे्िक,  

(ङ)  सरुिाको लानग खष्ट्रटएका कमाचारी, 
(च) आयोग र्ा निर्ााचि अनधकृिबाट अिमुनि पाएका    व्यम्ि । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि मिगणिा स्थलको 
सरुिाथा खष्ट्रटएको सरुिाकमी बाहेक कुिै प्रकारको हनियार साथ नलएको व्यम्ि र्ा मादक 
पदाथा सेर्ि गरेको व्यम्िलाई निर्ााचि अनधकृिले मिगणिा गिे स्थािमा प्ररे्श गिा ददिे 
छैि ।  

(३) मिगणिा गिे काममा बाधा परु् याउिे ििुसकैु व्यम्िलाई निर्ााचि अनधकृिले 
मिगणिा गिे स्थािबाट बाष्ट्रहर िाि आदेश ददि सक्िेछ र त्यस्िो आदेश पाएको व्यम्िले 
मिगणिा गिे स्थािबाट बाष्ट्रहर िाि ु पिेछ । त्यस्िो आदेश पालिा िगरी अटेर गिे 
व्यम्िलाई निर्ााचि अनधकृिको आदेश बमोम्िम सरुिाकमीले त्यस्िो स्थािबाट बाष्ट्रहर 
पठाउिेछ ।  
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५१. मिगणिा लगािार गिे : (१) निर्ााचि अनधकृिले मिगणिा प्रारम्भ गरेपनछ मिगणिा 
समाप्त िभएसम्म सो मिगणिाको काम लगािार गिुा पिेछ । 

(२) काबूबाष्ट्रहरको पररम्स्थनि परी मिगणिाको काम बीचैमा रोक्ि ु परेमा निर्ााचि 
अनधकृिले गणिा गररसकेका मिपत्र, मिगणिा अनभलेख, मिगणिा गिा बाँकी रहेका मिपत्र 
र मिगणिा गिा बाँकी मिपेष्ट्रटकाको लगि समेि अलग–अलग खाम, थैलो र्ा बोरामा बन्द 
गरी आफ्िो लाहाछाप लगाउि ु पिेछ । उम्मेदर्ार, मिगणिा प्रनिनिनध र्ा निर्ााचि 
प्रनिनिनधले समेि त्यस्िो खाम, थैलो र्ा बोरामा आफ्िो लाहाछाप लगाउि सक्िेछ । 

(३) निर्ााचि अनधकृिले उपदफा (२) बमोम्िम रोष्ट्रकएको मिगणिाको काम 
यथाशक्य पिुः प्रारम्भ गिुा पिेछ । यसरी मिगणिा पिुः प्रारम्भ हिुे सूचिा सो स्थािमा 
उपम्स्थि उम्मेदर्ार, नििको निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा प्रनिनिनधलाई ददि ु पिेछ र 
मिगणिा गिे स्थािमा समेि प्रकाशि गिुा पिेछ । 

िर कुिै उम्मेदर्ार र्ा नििको प्रनिनिनध उपम्स्थि हिु िआएको कारणले मिगणिा 
गिे काममा बाधा पगेुको मानििे छैि । 

५२. मिगणिा पूरा हिु ुअम्घ मिपत्र िोक्साि भएमा : (१) मिगणिा पूरा हिुभुन्दा पष्ट्रहले कुिै 
मिदाि केन्रमा प्रयोग गररएको मिपत्र, मिपत्र रहेको मिपेष्ट्रटका र्ा मिदािको लानग 
राम्खएको ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरण निर्ााचि अनधकृिको नियन्त्रणबाट गैरकािूिी िर्रले अन्यत्र 
लनगएमा, खोनलएमा, िोक्साि गररएमा र्ा िोिफोि गररएमा, हराएमा र्ा दघुाटिार्श िोक्साि 
भएमा निर्ााचि अनधकृिले मिगणिाको काम स्थनगि गरी सो कुराको प्रनिरे्दि आयोगलाई 
िरुुन्ि ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनिरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्िो घटिाको 
सम्बन्धमा कुिै िाँचबझु गिुा पिे ठहर ्याएमा आयोगको आयिु र्ा अिगुमि टोली खटाई 
िाँचबझु गराउि सक्िेछ ।  

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनिरे्दि र्ा उपदफा (२) बमोम्िम 
िाँचबझु गिा खटाइएको आयिु र्ा अिगुमि टोलीको प्रनिरे्दिको आधारमा त्यस्िो मिपत्र 
र्ा मिपेष्ट्रटका निर्ााचि अनधकृिको नियन्त्रणबाट गैर कािूिी रुपमा अन्यत्र लनगएको, 
खोनलएको, िोक्साि गररएको, िोिफोि गररएको, हराएको र्ा दघुाटिार्श िोक्साि भएको र 
सोको कारण मिगणिा सचुारु गिा िसष्ट्रकिे ठहर ्याएमा त्यस्िो कायाबाट असर परेका 
मिदाि केन्रको सम्पूणा मिपत्र अरै्ध घोष्ट्रषि गरी मिदाि रद्द गिेछ । 

(४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोम्िम मिदाि रद्द गररएको मिदाि केन्रमा 
निर्ााचि अनधकृिले पिुः मिदाि हिुे स्थाि, नमनि र समय िोकी सोको सूचिा मिदाि 
केन्रमा िरुुन्ि प्रकाशि गिुा पिेछ । 

५३. मिगणिा स्थलको अिनधकृि कब्िा : (१) देहायको कुिै अर्स्थामा मिगणिा स्थलको 
अिनधकृि कब्िा भएको मानििेछ :–  

(क)  कसैले बल प्रयोग गरी, िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मिगणिा 
स्थललाई आफ्िो कब्िामा नलई मिगणिाको कायामा प्रभार् पारेमा,  
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(ख)  कसैले बल प्रयोग गरी र्ा िगरी मिगणिा कायामा खष्ट्रटएको निर्ााचि 
अनधकृि र्ा कमाचारीलाई आफ्िो किाव्य पालिा गिा िददएमा, नििको 
म्िम्मामा रहेको मिपत्र, मिपेष्ट्रटका, मिदािको लानग प्रयोग भएको 
ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरण र्ा मिगणिा सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा र्ा अन्य 
त्यस्िै काया गरी मिगणिाको काया निष्पि िथा स्र्िन्त्र रुपमा सामान्य 
ढङ्गले सञ्चालि िहिुे र्ा हिु िसक्िे गरी प्रभाष्ट्रर्ि गरेमा,  

(ग)  मिगणिाको कायामा संलग्ि रहेको कुिै व्यम्िले खण्ि (क) र्ा (ख) 
बमोम्िमको काया गरेमा, त्यस्िो काया गिा सहयोग परु ्याएमा र्ा अिमुनि 
ददएमा ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम मिगणिा स्थलको अिनधकृि कब्िा भएमा निर्ााचि 
अनधकृिले मिगणिाको काया ित्काल स्थनगि गरी त्यसको प्रनिरे्दि आयोगलाई िरुुन्ि ददि ु
पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनिरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्िो घटिाको 
सम्बन्धमा िाँचबझु गिुा पिे ठहर ्याएमा आयोगको आयिु र्ा अिगुमि टोली खटाई 
िाँचबझु गराउि सक्िेछ ।  

(४) आयोगले उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनिरे्दिको आधारमा र्ा उपदफा (३) 
बमोम्िम िाँचबझु गिा खटाइएको आयिु र्ा अिगुमि टोलीको प्रनिरे्दिको आधारमा 
त्यस्िो मिगणिास्थल उपदफा (१) बमोम्िम अिनधकृि िर्रले कब्िा भएको ठहर ्याएमा 
त्यसरी कब्िाबाट असर परेको मिदाि केन्रको सम्पूणा मिपत्र अरै्ध घोष्ट्रषि गरी मिदाि 
रद्द गिेछ ।  

(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोम्िम मिदाि रद्द गररएको मिदाि केन्रमा 
निर्ााचि अनधकृिले पिुः मिदाि हिुे स्थाि, नमनि र समय िोकी सोको सूचिा िरुुन्ि मिदाि 
केन्रमा प्रकाशि गिुा   पिेछ ।  

५४. मिपत्र बदर हिुे अर्स्था :  देहायको कुिै अर्स्थामा मिपत्र बदर    हिुेछ :– 

(क) सम्बम्न्धि मिदाि अनधकृिको दस्िखि िभएको, 
(ख) औठँाछाप लगाई र्ा दफा ३७ को उपदफा (३) बमोम्िमको छाप र्ा 

म्चन्ह बाहेक अन्य म्चन्ह र्ा छाप लगाई मि सङ्केि गररएको,  
(ग) मि सङ्केि म्चन्ह िबमु्झिे गरी लिपनिएको र्ा च्यानिएको,  
(घ) उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह रहेको कोठामा मि सङ्केि िगरी अन्यत्र मि 

सङ्केि गररएको, 
(ङ) निर्ााम्चि गिुा पिे सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह भएको 

कोठामा छुट्टा–छुटै्ट मि सङ्केि गररएको, 
(च) एकभन्दा बढी उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्ह भएको कोठामा मि सङ्केिको 

म्चन्ह पिे गरी मि सङ्केि गररएको,   
(छ) मि सङ्केि िगरी मिदाि अनधकृिलाई ष्ट्रफिाा ददइएको,  
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(ि) कुिै पनि उम्मेदर्ारको निर्ााचि म्चन्हमा मि सङ्केि िगररएको, 
(झ) आयोगद्वारा निधााररि मिपत्र बाहेक अन्य मिपत्रद्वारा मिदाि गररएको,   
(ञ)  मिपेष्ट्रटका भन्दा बाष्ट्रहर राम्खएको, 
(ट) िाली मिपत्र, र्ा 
(ठ) आयोगले बदर हिुे भिी िोकेको मिपत्र । 

५५. दोहोर ्याई मिगणिा गिे : (१) मिदाि केन्रको मिगणिा समाप्त िहुँदै र्ा गणिा गररएको 
मिपत्र नसलबन्दी हिुभुन्दा पष्ट्रहले कुिै उम्मेदर्ार, नििको निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा 
प्रनिनिनधले केही र्ा सबै मिपत्र दोहोर ्याई मिगणिा गराई पाउँ भिी कारण सष्ट्रहि ित्काल 
निर्ााचि अनधकृि समि नलम्खि निरे्दि ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम निरे्दि पिा आएमा निर्ााचि अनधकृिले सो निरे्दि 
ित्कालै दिाा गरी दोहोर ्याई मिगणिा गिुा पिे देम्खएमा दोहोर् याई मिगणिा गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम दोहोर ्याई मिगणिा गिुा िपिे देम्खएमा निर्ााचि 
अनधकृिले सोही व्यहोराको निणाय गरी सो स्थािमा उपम्स्थि रहेका निि उम्मेदर्ार, नििको 
निर्ााचि प्रनिनिनध र्ा मिगणिा प्रनिनिनधलाई निर्ााचि पररणामको घोषणा गिुाभन्दा पष्ट्रहले सो 
निणायको सूचिा ददि ुपिेछ । 

५६. मिभार : निर्ााचक मण्िलमा रहिे सदस्यको मिभार अिसूुची–१ बमोम्िम हिुेछ ।  

५७. निर्ााचि पररणामको घोषणा : (१) निर्ााचि अनधकृिले प्रदेश सभाका सदस्यले ददएको मि र 
गाउँपानलकाको अध्यि िथा उपाध्यि र िगरपानलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखुले ददएको मि 
छुट्टाछुटै्ट गणिा गरी प्रत्येक उम्मेदर्ारले प्राप्त गरेको कूल सदर मि सङ्ख्या निधाारण गिुा  
पिेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्रत्येक उम्मेदर्ारले प्राप्त गरेको प्रदेश सभाका सदस्यको 
मि र गाउँपानलकाको अध्यि िथा उपाध्यि र िगरपानलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखुको 
मिलाई दफा ५६ बमोम्िम कायम भएको मिभारले गणुि गरी आएको सङ्ख्यालाई प्रत्येक 
उम्मेदर्ारले पाएको कूल मि मानििेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िम कायम हिु आएको कूल मिको आधारमा सबैभन्दा बढी 
मि प्राप्त गिे उम्मेदर्ारलाई दफा ३ बमोम्िम निर्ााचि अनधकृिले ष्ट्रर्ियी भएको घोषणा 
गरी निर्ााचि पररणाम प्रकाशि गिुा पिेछ । 

५८. मि बराबर भएमा गोला हाली निणाय गिे : यस ऐि बमोम्िम मिगणिाको काम पूरा 
भइसकेपनछ दईु र्ा दईुभन्दा बढी उम्मेदर्ारले प्राप्त गरेको मि बराबर भई निर्ााम्चि 
उम्मेदर्ार छुट्याउि िसष्ट्रकिे भएमा निर्ााचि अनधकृिले बराबर मि प्राप्त गिे उम्मेदर्ारबीच 
गोला हाली निणाय गिुा पिेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदर्ारले एक मि बढी प्राप्त 
गरेको मानििेछ ।  

५९. निर्ााम्चि नमनि : निर्ााचि अनधकृिले दफा ५७ बमोम्िम निर्ााचिको पररणाम प्रकाशि गरेको 
नमनिलाई सम्बम्न्धि उम्मेदर्ार निर्ााम्चि भएको नमनि मानििेछ । 
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६०. निर्ााचि पररणाम पेश गिे : आयोगले  निर्ााचिको अम्न्िम पररणाम घोषणा भएको साि ददि 
नभत्र सो निर्ााचिको सम्पूणा पररणाम रािपनि समि पेश गरी निर्ााम्चि उम्मेदर्ारको ष्ट्रर्र्रण 
िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

 
 

पररच्छेद–८ 

ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध 

६१. उपनिर्ााचिः कुिै सदस्यको पदार्नध छ मष्ट्रहिाभन्दा बढी कायम रहँदै कुिै कारणले नििको 
पद ररि भएमा ररि भएको पैँिीस ददिनभत्र िेपाल सरकारले िोकेको नमनिमा आयोगले 
त्यस्िो ररि सदस्यको पद यो ऐि बमोम्िम बाँकी अर्नधको लानग उपनिर्ााचिद्वारा दफा ३ 
बमोम्िम पूनिा गिेछ। 

६२. निष्ट्रर्दा मिपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) कसैले अको मिदािाको िामबाट मिपत्र 
नलइसकेको र्ा मिदाि गररसकेको र पनछबाट मिदाि गिा आउिे व्यम्ि िै र्ास्िष्ट्रर्क 
मिदािा हो भन्ने कुरा नििले पेश गरेको प्रमाणबाट देम्खि आएमा मिदाि अनधकृिले त्यस्िो 
मिदािालाई निष्ट्रर्दा मिपत्र ददिेछ । यसरी निष्ट्रर्दा मिपत्र ददएकोमा त्यस्िो मिपत्रमा 
मिदािाले आफ्िो मि सङ्केि गररसकेपनछ त्यस्िो मिपत्र मिपेष्ट्रटकामा िहाली त्यसको 
प्रयोििको लानग राम्खएको छुटै्ट खाममा राख्न ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम निष्ट्रर्दा मिपत्र ददिे, राख्ने र ित्सम्बन्धी अन्य कायाष्ट्रर्नध 
िोष्ट्रकए बमोम्िम हिुेछ । 

(३) यस ऐि बमोम्िम मिगणिा गदाा उपदफा (१) बमोम्िम छुटै्ट खाममा राम्खएका 
निष्ट्रर्दा मिपत्र त्यस समयमा गणिा गररिे छैि । निर्ााचि सम्बन्धी उिूरी पिा आई त्यस्िो 
उिूरीको निणाय गिाको लानग निष्ट्रर्दा मिपत्र आर्श्यक पिे भिी ठहर गरेमा अदालिले 
त्यस्िो निष्ट्रर्दा मिपत्र समेि गणिा गिा सक्िेछ । 

६३. धरौटी राख्न ुपिे : (१) उम्मेदर्ारले निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिुको लानग दश हिार रुपैयाँ 
सम्बम्न्धि निर्ााचि अनधकृिको कायाालयमा धरौटी राख्न ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि मष्ट्रहला, दनलि र्ा 
अल्पसङ्ख्यक समदुाय र्ा आनथाक रुपले ष्ट्रर्पन्न उम्मेदर्ारको हकमा सो धरौटी रकममा 
पचास प्रनिशि छुट हिुेछ ।  

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोििका लानग “आनथाक रुपले ष्ट्रर्पन्न” भन्नाले र्ाष्ट्रषाक 
पाररर्ाररक आय पचास हिार रुपैयाँभन्दा कम भएको भिी सम्बम्न्धि स्थािीय िहले 
नसफाररस गरेको व्यम्ि सम्झि ु   पछा । 

(३) निर्ााचिमा एउटै उम्मेदर्ारको निनमि एकभन्दा बढी मिोियिपत्र दाम्खला 
भएको अर्स्थामा एउटा मिोियिको लानग मात्र धरौटी राखे पगु्िेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोम्िम धरौटी रा्दा उम्मेदर्ार र्ा दलले िगदै रुपमा दाम्खला 
गिा र्ा बैङ्कमा िगद धरौटी राखेको रनसद पेश गिा सक्िेछ ।  

 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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६४. धरौटी िफि हिुे : (१) निर्ााचिमा मिदाि गररएको िम्मा सदर मिको दश प्रनिशि भन्दा 
कम सदर मि पाउिे उम्मेदर्ारको धरौटी िफि हिुछे । 

िर दश प्रनिशि भन्दा कम सदर मि प्राप्त गरी निर्ााम्चि उम्मेदर्ारको हकमा यो 
व्यर्स्था लागू हिुे छैि । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम धरौटी िफि हिु ेअर्स्थामा बाहेक अन्य उम्मेदर्ार र 
मिोियिपत्र स्र्ीकृि िभएको र्ा िाम ष्ट्रफिाा नलएका व्यम्िले राखेको धरौटी त्यस्िो निर्ााचि 
पररणाम घोषणा भएको नमनिले िब्बे ददिनभत्र सम्बम्न्धि व्यम्िले ष्ट्रफिाा नलि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको म्यादनभत्र धरौटी ष्ट्रफिाा िनलएमा त्यस्िो धरौटीको 
रकम सम्ञ्चि कोषमा दाम्खला हिुेछ ।  

६५. निर्ााचि प्रचार प्रसार खचा : (१) निर्ााचिमा उम्मेदर्ारले खचा गिा पाउिे रकमको हद 
आयोगले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी िोष्ट्रकददए बमोम्िम हिुेछ । 

(२) उम्मेदर्ार र्ा नििको निर्ााचि प्रनिनिनधले निर्ााचिको अर्नधमा निर्ााचिमा 
भएको सम्पूणा खचाको ष्ट्रर्र्रण िोष्ट्रकएको ढाँचामा िोष्ट्रकए बमोम्िम राख्न ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोििको लानग “निर्ााचिको अर्नध” भन्नाले 
उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र दिाा भएको नमनिदेम्ख त्यस्िो निर्ााचिको पररणाम घोषणा भएको 
नमनिसम्मको अर्नध सम्झि ुपछा । 

(३) कुिै उम्मेदर्ारले निर्ााचिमा गरेको िम्मा खचा उपदफा (१) बमोम्िम 
िोष्ट्रकएको खचाको रकमको हद भन्दा बढी हिु ुहुँदैि ।  

(४) उपदफा (२) बमोम्िमको निर्ााचि खचाको ष्ट्रर्र्रण उम्मेदर्ार र्ा नििको 
प्रनिनिनधले निर्ााचि पररणाम घोषणा भएको नमनिले िीस ददिनभत्र आयोगले िोकेको कायाालय 
समि पेश गिुा पिेछ । यसरी प्राप्त भएको खचाको ष्ट्रर्र्रण सम्बम्न्धि कायाालयले आयोगमा 
पठाउि ुपिेछ ।  

(५) यस दफा बमोम्िम निर्ााचि प्रचार प्रसार खचाको ष्ट्रर्र्रण िोष्ट्रकएको समयनभत्र 
िबझुाउिे उम्मेदर्ारलाई आयोगले निर्ााचि आयोग सम्बन्धी प्रचनलि सङ्घीय कािूि बमोम्िम 
िररबािा गिेछ । 

६६. निर्ााचि सम्बन्धी कागिाि र्ा अनभलेखको गोप्यिा : (१) निर्ााचिमा प्रयोग भएको 
कागिाि र्ा ष्ट्रर्द्यिुीय उपकरणबाट मिदाि भएकोमा त्यस्िो अनभलेखमध्ये मिगणिाको 
प्रयोििको लानग आर्श्यकिा अिसुार खोली हेरी मिगणिाको काम समाप्त भएपनछ 
नसलबन्दी गरी िोष्ट्रकएको अनधकारीको म्िम्मामा राम्खिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम नसलबन्दी भई रहेको मिपत्रको अधकट्टी, मिदािमा 
प्रयोग गररएको मिदािा िामार्ली र सदर िथा बदर भएको मिपत्र राम्खएको नसलबन्दी 
खाम, थैलो, बोरा र्ा अनभलेख प्रचनलि कािूि बमोम्िम परेको उिूरीको नसलनसलामा 
अदालिले मात्र खोल्ि र हेिा सक्िेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोम्िम अदालिको आदेशले खोली हेररसकेपनछ अदालिले िी 
कागिाि र्ा अनभलेख यथारुपमा नसलबन्दी गरी राख्न ु   पिेछ । अदालि बाहेक अन्य कुिै 
अनधकारी र्ा निकायलाई त्यस्िो बन्दी खाम, थैलो र्ा बोरा खोली हेिे अनधकार हिुे छैि । 

(४) यस दफामा उम्ल्लम्खि कागिाि र्ा अनभलेख मदु्दा परेकोमा मदु्दाको अम्न्िम 
टुङ्गो लागेको नमनिले र मदु्दा िपरेकोमा उिूरी गिे म्याद भिुाि भएको नमनिले िीि 
मष्ट्रहिासम्म सरुम्िि राख्न ुपिेछ । 

६७. गोप्यिा भङ्ग गिा िहिुे : (१) कािूि बमोम्िम अनधकार पाएकोमा बाहेक निर्ााचि सम्बन्धी 
काम गिा खष्ट्रटएको कुिै पनि कमाचारी, उम्मेदर्ार, निर्ााचि प्रनिनिनध, मिदाि प्रनिनिनध, 

मिगणिा प्रनिनिनध र्ा अन्य कुिै व्यम्िले मिपत्रमा मिदािाले सङ्केि गरेको मि र्ा 
ित्सम्बन्धमा आफूलाई िािकारी रहेको र्ा हिु आएको अन्य कुिै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न 
र्ा कुिै ष्ट्रकनसमले प्रकट गिा र्ा प्रकाशि गिा समेि हुँदैि। 

(२) यो ऐि र्ा अन्य प्रचनलि कािूिमा ििुसकैु कुरा लेम्खएको भए िापनि यस ऐि 
अन्िगाि चलेको कािूिी कारबाहीको नसलनसलामा कुिै सािी र्ा व्यम्िलाई निर्ााचिमा 
नििले कसलाई मि ददएको हो भिी र्ा कसले कसलाई मि ददएको हो भिी प्रश्न गररिे  
छैि । 

६८. शपथ : (१) सदस्यले राष्ट्रिय सभा र्ा त्यसको कुिै सनमनिको बैठकमा भाग नलि ु अम्घ 
राष्ट्रिय सभाको अध्यििा गि े व्यम्ि समि अिसूुची–२ बमोम्िमको ढाँचामा शपथ नलि ु
पिेछ ।  

िर संष्ट्रर्धािको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोम्िमको सदस्यले रािपनि समि 
शपथ नलि ुपिेछ । 

(२) कुिै सदस्यले िेपालमा बोनलिे आफ्िो मािभृाषामा शपथ नलि चाहेमा त्यस्िो 
सदस्यले उपदफा (१) बमोम्िमको शपथको व्यहोरा आफ्िो मािभृाषामा अिरु्ाद गरी सो 
अिरु्ादको प्रनि राष्ट्रिय सभा र्ा त्यसको कुिै सनमनिको पष्ट्रहलो बैठकमा भाग नलि ुभन्दा िीि 
ददि अगारै् सङ्घीय संसद सम्चर्ालयलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

(३) यस दफा बमोम्िम सदस्यले शपथ नलए पनछ आफूले नलएको शपथको प्रनिमा 
हस्िािर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यििा गिे व्यम्ि समि पेश गिुा पिेछ । 

(४) कुिै सदस्यले िेपालमा बोनलिे आफ्िो मािभृाषामा शपथ नलएकोमा सरकारी 
कामकािको िेपाली भाषा र अन्य िेपाली मािभृाषाको शपथको प्रनिहरुमा हस्िािर गरी 
राष्ट्रिय सभाको अध्यििा गिे व्यम्ि समि पेश गिुा पिेछ। 

(५) यस दफा बमोम्िम सदस्यले नलएको शपथको अनभलेख सङ्घीय संसद 
सम्चर्ालयले राख्नेछ । 

६९. आदेश िारी गिे र निदेशि ददिे : (१) यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि बिेको नियममा 
लेम्खएको कुराका अनिररि निर्ााचिको सम्बन्धमा यो ऐि र यस ऐि अन्िगाि बिेको 
नियमको अधीिमा रही आयोगले आर्श्यक आदेश िारी गिा सक्िेछ र त्यस्िो आदेश िेपाल 
रािपत्रमा प्रकाशि गिुा पिेछ ।  
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(२) आयोगले निर्ााचि सञ्चालिको लानग निर्ााचिको काममा खष्ट्रटएका कमाचारीलाई 
आर्श्यक निदेशि ददि सक्िेछ । 

(३) यस दफा बमोम्िम आयोगले िारी गरेको आदेश र निदेशि पालिा गिुा िेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थािीय िह, सरकारी कायाालय िथा निकाय, सरकारी, अधासरकारी 
िथा गैरसरकारी संस्था िथा निकाय, दल, उम्मेदर्ार, नििको प्रनिनिनध, निर्ााचि सम्बन्धी काम 
कारबाहीको प्रचार प्रसार गिे व्यम्ि िथा निर्ााचिको काममा खष्ट्रटएका कमाचारी समेिको 
किाव्य हिुेछ । 

७०. मद्दि नलि सक्िे : (१) निर्ााचि अनधकृि, मिदाि अनधकृि र्ा आयोगले निर्ााचिको काममा 
खटाएको अिगुमि टोली, पयारे्िक र्ा अन्य कुिै अनधकृिले निर्ााचिको कामको 
नसलनसलामा कुिै पनि सरकारी र्ा सरुिा निकायको मद्दि नलि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम मद्दि मानगएमा आर्श्यक मद्दि परु् याउि ु सम्बम्न्धि 
सबैको किाव्य हिुेछ । 

७१. कारबाही गिा सक्िे : कुिै निर्ााचि अनधकृिले संष्ट्रर्धाि, कािूि, निदेम्शका, कायाष्ट्रर्नध र 
आयोगले ददएको निदेशि ष्ट्रर्परीि काया गरेमा आयोगले त्यस्िो निर्ााचि अनधकृिको नियमु्ि 
बदर गरी अको निर्ााचि अनधकृि नियिु गिा र्ा ष्ट्रर्भागीय कारबाहीको लानग सम्बम्न्धि 
निकायमा लेखी पठाउि   सक्िेछ । 

७२. नियम बिाउिे अनधकार : आयोगले यो ऐि कायाान्र्यिको लानग आर्श्यक नियम बिाउि  
सक्िेछ । 

७३. निदेम्शका र्ा कायाष्ट्रर्नध बिाई लागू गिा सक्िे : आयोगले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्िगाि 
बिेको नियमको अधीिमा रही आर्श्यक निदेम्शका र्ा कायाष्ट्रर्नध बिाई लागू गिा सक्िेछ । 

७४. खारेिी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७५ खारेि गररएको   
छ । 

(२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्ााचि अध्यादेश, २०७५ बमोम्िम भए गरेका काम 
कारबाहीहरु यसै ऐि बमोम्िम भए गरेको मानििेछ ।    
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अिसूुची–१ 

(दफा ५६ सँग सम्बम्न्धि) 

 

प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपानलकाका अध्यि िथा उपाध्यि र िगरपानलकाका प्रमखु िथा 
उपप्रमखुको मिभार 

 

१. प्रदेश सभाका सदस्यको मिभार :– 

 

       कूल ििसङ्ख्या (पनछल्लो राष्ट्रिय ििगणिा अिसुार)   ’१००0  

प्रदेश सभा सदस्यको कूल सङ्ख्या 
 

उदाहरणाथा : संर्ि ्२०६८ सालको ििगणिा अिसुारको कूल ििसङ्ख्याको आधारमा 
     

२,६४,९४,५०४   ’ 1000         

     ५५० 

 कायम हिुे मिभार : ४८ 

 

२. गाउँपानलकाका अध्यि िथा उपाध्यि र िगरपानलकाका प्रमखु िथा उपप्रमखुको मिभार :– 

कुल ििसङ्ख्या (पनछल्लो राष्ट्रिय ििगणिा अिसुार)  

                                                                                                                                                                                                                                                            ÷ १००० 
िम्मा गाउँपानलका र िगरपानलकाको सङ्ख्या x २ 

 

उदाहरणाथा : संर्ि ्२०६८ सालको ििगणिा अिसुारको कूल ििसङ्ख्या र हाल कायम 
रहेको गाउँपानलका र िगरपानलकाको सङ्ख्याको आधारमा 

   २,६४,९४,५०४ ’1000     

      ७५३−२ 

कायम हिुे मिभार : १८ 

  

 
    केही िेपाल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वारा संशोनधि । 
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अिसूुची–२ 

(दफा ६८ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धि) 

शपथको ढाँचा 
 

म (सम्बम्न्धि सदस्यको पूरा िाम) .................................. मलुकु र िििाप्रनि पूणा बफादार 
रही सत्यनिष्ठापूर्ाक प्रनिज्ञा गछुा/ईश्वरको िाममा शपथ नलन्छु ष्ट्रक िेपालको सार्ाभौमसिा र 
रािकीयसिा िेपाली िििामा रहेको िेपालको संष्ट्रर्धािप्रनि पूणा बफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य 
पदको कामकाि प्रचनलि कािूिको अधीिमा रही मलुकु र िििाको सोझो म्चिाई, कसैको िर 
िमािी पिपाि िगरी, पूर्ााग्रह र्ा खराब भार्िा िनलई पदीय गोपिीयिा कायम राखी ईमान्दारीका 
साथ गिेछु । 

 
 

नमनि :–        दस्िखि :– 

         िाम, थर :– 

 
 

 


