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प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७४ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशशत नमनत 

२०७४।५।२२ 

संर्त ्२०७४ सालको ऐि िं. १६ 

 

प्रस्तार्िा: प्रदेश सभा सदस्यको निर्ााचि गिे सम्बन्धमा आर्श्यक व्यर्स्था गिा र्ाञ्छिीय भएकोले, 

 िेपालको संवर्धािको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशिमको व्यर्स्थावपका–संसदले यो ऐि 
बिाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐिको िाम “प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७४” रहेको 
छ । 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

 

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

(क) “अदालत” भन्नाले संवर्धािको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोशिमको 
सर्ोच्च अदालतको संरै्धानिक इिलास सम्झि ुपछा । 

(ख)  “अल्पसङ्ख्यक समदुाय” भन्नाले निर्ााचि हिुभुन्दा तत्काल अगानि 
भएको राविय ििगणिाको आधारमा संवर्धािको धारा ३०६ को 
उपधारा (१) को खण्ि (क) को अधीिमा रही िेपाल सरकारले िेपाल 
रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोके बमोशिमका िातीय, भावषक र 
धानमाक समूह सम्झि ुपछा । 

(ग) “आयोग” भन्नाले संवर्धािको धारा २४५ बमोशिमको निर्ााचि आयोग 
सम्झि ुपछा । 

(घ) “उम्मेदर्ार” भन्नाले दफा १८ बमोशिम प्रदेश सभाको सदस्यमा 
उम्मेदर्ार हिु मिोियि गररएको व्यशि सम्झि ुपछा र सो शब्दले 
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दफा २८ बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको 
व्यशिलाई समेत ििाउँछ । 

(ङ) “उम्मेदर्ारको बन्दसूची” भन्नाले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात 
हिुे निर्ााचिमा उम्मेदर्ारी ददिे प्रयोििका लानग दलले दफा २८ 
बमोशिम आयोग समि पेश गरेको बन्दसूची सम्झि ुपछा । 

(च) “तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोशिम” भन्नाले यस ऐि अन्तगात बिेको 
नियममा र्ा आयोगले दफा ७६ बमोशिम िारी गरेको आदेशमा 
तोवकएको र्ा तोवकए बमोशिम सम्झि ुपछा । 

(छ) “दल” भन्नाले निर्ााचिको प्रयोििको लानग आयोगमा दताा भएको 
राििीनतक दल सम्झि ु पछा र सो शब्दले एकल चिुार् शचह्न नलई 
संयिु रुपमा निर्ााचिमा सहभागी हिुे दलहरुको समूहलाई समेत 
ििाउँछ । 

(ि) “निर्ााचि” भन्नाले प्रदेश सभाका सदस्यको निर्ााचि सम्झि ुपछा र सो 
शब्दले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली बमोशिम निर्ााशचत 
सदस्यको पद ररि भएको अर्स्थामा गररिे उपनिर्ााचिलाई समेत 
ििाउँछ । 

(झ) “निर्ााचि अनधकृत” भन्नाले दफा ८ बमोशिम आयोगबाट नियिु भएको 
मु् य निर्ााचि अनधकृत र निर्ााचि अनधकृत सम्झि ुपछा र सो शब्दले 
सहायक निर्ााचि अनधकृतलाई समेत ििाउँछ । 

(ञ) “निर्ााचि िेत्र” भन्नाले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु े निर्ााचि प्रणाली 
अन्तगात हिुे निर्ााचिका लानग सङ्घीय कािूि बमोशिम निर्ााचि िेत्र 
निधाारण आयोगले निधाारण गरेको निर्ााचि िेत्र सम्झि ुपछा । 

(ट) “निर्ााचि प्रनतनिनध” भन्नाले दफा ६३ बमोशिम नियिु भएको निर्ााचि 
प्रनतनिनध सम्झि ुपछा ।  

(ठ) “पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली” भन्नाले दफा ४ बमोशिमको 
निर्ााचि प्रणाली सम्झि ुपछा । 
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(ि) “वपछनिएको िेत्र” भन्नाले िेपाल सरकारले िेपाल रािपत्रमा सूचिा 
प्रकाशि गरी तोकेको प्रत्येक प्रदेश अन्तगातको वपछनिएको िेत्र सम्झि ु
पछा । 

(ढ) “प्रदेश सभा” भन्नाले संवर्धािको धारा १७६ बमोशिम गठि हिुे प्रदेश 
सभा सम्झि ुपछा । 

(ण) “मतदाता” भन्नाले सङ्घीय कािूि बमोशिम निर्ााचिको लानग अशन्तम 
मतदाता िामार्लीमा िाम समारे्श भएको व्यशि सम्झि ुपछा । 

(त) “मतपत्र” भन्नाले निर्ााचिमा मतदाि गिाको लानग व्यर्स्था गररएको 
मतपत्र सम्झि ुपछा र सो शब्दले वर्द्यतुीय उपकरणबाट मतदाि हिुे 
व्यर्स्था भएकोमा त्यस्तो वर्द्यतुीय उपकरणमा प्रयोग हिुे मतपत्र र्ा 
त्यस्तो उपकरणमा िनित निशिटल मतपत्रलाई समेत ििाउँछ । 

(थ) “मतपेवटका” भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लानग आयोगले 
व्यर्स्था गरेको मतपेवटका सम्झि ु पछा र सो शब्दले वर्द्यतुीय 
उपकरणबाट मतदाि गरेकोमा त्यसरी मतदाि गरेको मत सङ्केतलाई 
अनभलेख गिे वर्द्यतुीय उपकरणलाई समेत ििाउँछ । 

(द) “मतदाि अनधकृत” भन्नाले दफा ११ बमोशिम नियिु भएकोेे मतदाि 
अनधकृत सम्झि ुपछा र सो शब्दले सहायक मतदाि अनधकृतलाई समेत 
ििाउँछ । 

(ध) “सदस्य” भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सम्झि ुपछा । 

(ि) “समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली” भन्नाले दफा ५ बमोशिमको निर्ााचि 
प्रणाली सम्झि ुपछा । 

(प) “संवर्धाि” भन्नाले िेपालको संवर्धाि सम्झि ुपछा । 

 

पररच्छेद–२ 

निर्ााचि प्रणाली 
३. निर्ााचि प्रणाली: प्रदेश सभाको निर्ााचि देहाय बमोशिमको निर्ााचि प्रणाली अपिाई गररिेछ:- 

(क)  पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली, 
(ख)  समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली । 
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४. पवहलो हिु ेनिर्ााशचत हिु ेनिर्ााचि प्रणाली: पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात 
एक निर्ााचि िेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गिे उम्मेदर्ार प्रदेश सभाको 
सदस्यमा निर्ााशचत हिुेछ ।  

 

५. समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली: समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात प्रत्येक प्रदेशको सम्पूणा 
िेत्रलाईा एक निर्ााचि िते्र मािी दललाई मत ददिे र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत 
सङ्ख्याको अिपुातमा त्यस्तो दलको तफा बाट प्रनतनिनधत्र् गिे उम्मेदर्ार प्रदेश सभाको सदस्यमा 
निर्ााशचत हिुेछि ्। 

 

पररच्छेद–३ 

निर्ााचिको सूचिा 
 ६. निर्ााचिको नमनत तोक्ि:े (१) िेपाल सरकारले निर्ााचिको नमनत तोक्िेछ । 

तर निर्ााचिको नमनत तोक्िभुन्दा अशघ िपेाल सरकारले आयोगको परामशा नलि ु पिेछ 
। 

(२) संवर्धािको धारा १६८ को उपधारा (७) बमोशिम प्रदेश सभा वर्घटि भएकोमा 
मु् यमन्त्रीको नसफाररसमा प्रदेश प्रमखुले प्रदेश सभा वर्घटि भएको छ मवहिानभत्र निर्ााचि 
सम्पन्न हिुे गरीेे निर्ााचिको नमनत तोक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशिमको नमनतमा एकै चरणमा निर्ााचि सम्पन्न गिा 
सम्भर् िभएमा सो नमनतबाट निर्ााचि शरुु हिुे गरी दईु र्ा दईुभन्दा बढी चरणमा निर्ााचि 
सम्पन्न गिा अलगअलग नमनत समेत तोक्ि सवकिेछ ।  

(४) यस दफा बमोशिम निर्ााचिको नमनत तोकेको सूचिा िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि 
गिुा पिेछ । 

 

७. निर्ााचिको कायाक्रमको सूचिा: (१) दफा ६ बमोशिम निर्ााचिको नमनत तोवकएको सूचिा 
प्रकाशशत भएपनछ आयोगले निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा प्रकाशि गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिमको निर्ााचि कायाक्रममा उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र दताा 
गिे, मिोियिपत्र दताा भएको उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशि गिे, उम्मेदर्ारको वर्रोधमा उिूरी 
ददिे, मिोियिपत्र िाँच गिे, मिोियि भएको उम्मेदर्ारको िामार्ली प्रकाशि गिे, उम्मेदर्ारले 
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िाम वफताा नलि,े उम्मेदर्ारको अशन्तम िामार्ली प्रकाशि गिे, उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि शचह्न 
प्रदाि गिे र मतदाि गिे नमनत, समय र स्थाि उल्लेख गरेको हिु ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशिमको निर्ााचि कायाक्रममा समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
अन्तगात हिुे निर्ााचिको लानग उम्मेदर्ारको बन्दसूची आयोगमा पेश गिे, सो उपर दाबी वर्रोध 
गिे र उम्मेदर्ारको अशन्तम बन्दसूची प्रकाशि गिे कायाक्रम समेत समारे्श गिुा पिेछ ।  

(४) यस दफा बमोशिमको निर्ााचि कायाक्रम िपेाल रािपत्रमा प्रकाशि गररिेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोशिम आयोगले प्रकाशि गरेको निर्ााचि कायाक्रम बमोशिमको 
सूचिा सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृतले आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

मु् य निर्ााचि अनधकृत, निर्ााचि अनधकृत, मतदाि अनधकृत र अन्य कमाचारी 
८. निर्ााचि अनधकृतको नियशुि: (१) संवर्धाि, यस ऐि तथा प्रचनलत सङ्घीय कािूि बमोशिम 

निर्ााचिमा सम्पादि गिुापिे काम गिा र्ा गराउिका लानग प्रत्येक शिल्लामा आयोगले एक 
ििा मु् य निर्ााचि अनधकृत र प्रत्येक निर्ााचि िेत्रमा एक ििा निर्ााचि अनधकृत नियिु 
गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम आयोगले निर्ााचि अनधकृत नियिु गदाा न्याय पररषदको 
परामशामा शिल्ला न्यायाधीशलाई मु् य निर्ााचि अनधकृतमा र न्याय सेर्ा आयोगको परामशामा 
िेपाल न्याय सेर्ाका कम्तीमा रािपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीका अनधकृतलाई निर्ााचि अनधकृतमा 
नियिु गिेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि प्रनतनिनध सभा 
सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्ााचि एकै नमनतमा हिुे गरी निर्ााचि नमनत तोवकएकोमा 
प्रनतनिनध सभा सदस्यको निर्ााचिको लानग नियिु भएको मु् य निर्ााचि अनधकृतलाई प्रदेश 
सभा सदस्यको निर्ााचिको लानग समेत मु् य निर्ााचि अनधकृतको रुपमा र प्रनतनिनध सभा 
सदस्यको लानग नियिु भएको निर्ााचि अनधकृतलाई प्रदेश सभाका सम्बशन्धत निर्ााचि िेत्रको 
समेत निर्ााचि अनधकृतको रुपमा काम गिे गरी तोवकिेछ । 

(४) निर्ााचि अनधकृतले आयोगले तोके बमोशिमको सङ्ख्यामा सहायक निर्ााचि 
अनधकृत र अन्य कमाचारी नियिु गिा सक्िेछ ।  
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९.  मु् य निर्ााचि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार: (१) आयोगको निदेशिको अधीिमा रही 
आफूलाई तोवकएको शिल्लानभत्रको निर्ााचि िेत्रहरुको निर्ााचि सम्बन्धी कामको समन्र्य र 
सपुरररे्िण गरी आर्श्यक निदेशि ददि ुमु् य निर्ााचि अनधकृतको कताव्य  हिुेछ । 

(२) मु् य निर्ााचि अनधकृतले आफूलाई तोवकएको निर्ााचि िेत्रमा निर्ााचि अनधकृतको 
काम, कताव्य र अनधकारको प्रयोग र पालिा समेत गिेछ । 

 

१०. निर्ााचि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार: (१) आयोग र मु् य निर्ााचि अनधकृतको 
निदेशिको अधीिमा रही आफूलाई तोवकएको निर्ााचि िेत्रमा यस ऐि बमोशिम निर्ााचि 
गराउिे सम्बन्धी सम्पूणा काम कारबाही स्र्च्छ, निष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा गिुा, गराउि ुनिर्ााचि 
अनधकृतको कताव्य हिुेछ ।  

(२) निर्ााचि अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र अनधकार तोवकए बमोशिम हिुेछ ।  

(३) निर्ााचि अनधकृतले निर्ााचिको काम गिा खटाएको कमाचारीलाई आर्श्यकता 
अिसुार आफ्िो अनधकार प्रत्यायोिि गिा सक्िेछ ।  

तर मिोियिपत्र िाँच्िे, मिोियि पत्र सदर र्ा बदर गिे र अशन्तम मतगणिाको अशन्तम 
पररणाम घोषणा गिे अनधकार प्रत्यायोिि गिा सवकिे छैि । 

(४) निर्ााचि अनधकृतले िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थािीय तहका कमाचारी, 
िेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र् र्ा नियन्त्रणमा रहेको र्ा िेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
सरकारको अिदुािमा सञ्चानलत संस्थाका कमाचारी र्ा वर्श्ववर्द्यालय र्ा सामदुावयक वर्द्यालयका 
शशिक र्ा कमाचारीलाई निर्ााचि सम्बन्धी कुिै काममा खटाउि र्ा लगाउि सक्िेछ । 

तर यसरी कमाचारी र्ा शशिक खटाउँदा कमाचारीको हकमा नििको घर ठेगािा रहेको 
स्थािको सम्बशन्धत र्िामा र शशिकको हकमा निि कायारत स्थाि र नििको घर ठेगािा 
रहेको स्थािको सम्बशन्धत र्िामा िपिे गरी खटाउि ुपिेछ ।    

 

११.  मतदाि अनधकृतको नियशुि: (१) निर्ााचि अनधकृतले िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा 
स्थािीय तहका कमाचारी, िेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र् र्ा नियन्त्रणमा रहेको 
र्ा िेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको अिदुािमा सञ्चानलत संस्थाका कमाचारी र्ा वर्श्ववर्द्यालय 
र्ा सामदुावयक वर्द्यालयका शशिक र्ा कमाचारीलाई मतदाि अनधकृत र्ा सहायक मतदाि 
अनधकृत नियिु गिा सक्िेछ ।  
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तर यसरी मतदाि अनधकृत र्ा सहायक मतदाि अनधकृत नियिु गदाा कमाचारीको 
हकमा नििको घर ठेगािा रहेको स्थािको सम्बशन्धत र्िामा र शशिकको हकमा निि कायारत 
स्थाि र नििको घर ठेगािा रहेको स्थािको सम्बशन्धत र्िामा िपिे गरी नियिु गिुा पिेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम नियिु मतदाि अनधकृत र सहायक मतदाि अनधकृतले 
यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियम र्ा िारी भएको आदेशले तोके बमोशिमको मतदाि 
गराउिे सम्बन्धी सम्पूणा काम स्र्च्छ, निष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउि ुपिेछ । 

(३) मतदाि अनधकृत तथा सहायक मतदाि अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र अनधकार 
तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

उम्मेदर्ार तथा मिोियिपत्र 

१२. उम्मेदर्ारको योग्यता: कुिै व्यशि निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिु देहायको योग्यता पूरा गरेको हिु ु
पिेछ:- 

(क) िेपालको िागररक, 

(ख)  सम्बशन्धत प्रदेशनभत्रको गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको मतदाता 
िामार्लीमा िाम समारे्श भएको, 

(ग) पच्चीस र्षा उमेर पूरा भएको, 
(घ) कुिै कािूिले अयोग्य िभएको, र  

(ङ) कुिै लाभको पदमा बहाल िरहेको । 

स्पष्टीकरण: खण्ि (ङ) को प्रयोििको लानग “लाभको पद” भन्नाले 
निर्ााचि र्ा मिोियििारा पूती गररिे राििीनतक पद बाहेक सरकारी 
कोषबाट पाररश्रनमक र्ा आनथाक सवुर्धा पाउिे अन्य पद सम्झि ु  पछा 
।  

 

१३. उम्मेदर्ारको अयोग्यता: यस ऐिमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि देहायको व्यशि 
निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिु अयोग्य मानििेछ:- 

(क) दफा १२ बमोशिमको योग्यता िभएको, 
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(ख)  िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहमा तथा िेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहको स्र्ानमत्र् र्ा नियन्त्रणमा रहेको र्ा 
िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र्ा स्थािीय तहबाट अिदुाि प्राप्त संस्थामा 
पाररश्रनमक पाउिे गरी बहाल रहेको, 

(ग)  निर्ााचि सम्बन्धी प्रचनलत कािूि बमोशिम सिाय पाई त्यस्तो सिाय 
भोनगसकेको  नमनतले दईु र्षा भिुाि िगरेको, 

(घ)  भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी, मािर् बेचनबखि तथा ओसारपसार, 

लागूऔषध नबक्री वर्तरण तथा निकासी र्ा पैठारी, सम्पशि शदु्धीकरण, 

राहदािी दरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर र्ा िैनतक पति देशखि ेअन्य 
फौिदारी कसूरमा सिाय पाई र्ा कुिै कसूरमा िन्म कैद र्ा बीस र्षा 
र्ा सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्तो फैसला अशन्तम भएको, 

(ङ)  सङ्गदठत अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सिाय पाई र्ा कताव्य ज्याि 
सम्बन्धी कसूरमा बीस र्षाभन्दा कम कैदको सिाय पाई त्यस्तो सिाय 
भिुाि गरेको नमनतले छ र्षा पूरा िभएको, 

(च)  िातीय भेदभार् तथा छुर्ाछूत, बोक्सा बोक्सी र्ा बहवुर्र्ाह सम्बन्धी 
कसूरमा कैदको सिाय पाई त्यस्तो सिाय भिुाि गरेको नमनतले तीि 
र्षा पूरा िभएको, 

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

(ि)  प्रचनलत कािूि बमोशिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अर्नधभर, 

(झ)  कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अर्नधभर, 

(ञ) मािनसक सन्तलुि ठीक िभएको ।  

१४. दोहोरो उम्मेदर्ार हिु िपाउि:े (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अिसुार हिु े
निर्ााचिमा एक व्यशिले एक पटकमा कुिै एक निर्ााचि िेत्रका लानग मात्र उम्मेदर्ारी ददि 
सक्िेछ । त्यसरी कुिै व्यशि एकभन्दा बढी निर्ााचि िेत्रमा उम्मेदर्ार भएमा नििको सबै 
निर्ााचि िेत्रको उम्मेदर्ारी आयोगले बदर गिेछ ।  
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(२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा को बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको व्यशि 
पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु े निर्ााचि प्रणाली तफा  उम्मेदर्ार हिु र पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु े
निर्ााचि प्रणाली तफा  उम्मेदर्ार भएको व्यशिको िाम समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा को 
बन्दसूचीमा समारे्श गिा पाइिे छैि ।  

(३) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा  एउटै व्यशिको िाम एकभन्दा बढी दलको 
बन्दसूचीमा समारे्श भएमा आयोगले त्यस्तो व्यशिको िाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट 
हटाउिेछ । 

(४) प्रनतनिनध सभा र प्रदेश सभाको निर्ााचि एकै नमनतमा हिुे गरी निर्ााचिको नमनत 
तोवकएको अर्स्थामा कुिै व्यशि प्रनतनिनध सभा र प्रदेश सभाको निर्ााचिमा उम्मेदर्ार भएमा 
नििको दरैु् निर्ााचि तफा को उम्मेदर्ारी आयोगले बदर गिेछ । 

 

१५.  उम्मेदर्ारको अयोग्यता सम्बन्धी निणाय गिे: (१) सदस्यको लानग उम्मेदर्ारीको मिोियि दताा 
भइसकेको तर निर्ााचि पररणाम घोषणा भई िसकेको अर्स्थामा कुिै उम्मेदर्ार अयोग्य छ 
र्ा हिु गएको छ भने्न कसैलाई लागेमा सो वर्षयमा स्पष्ट प्रमाण सवहत सम्बशन्धत निर्ााचि 
अनधकृत माफा त आयोग समि उिूरी ददि सवकिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम उिूरी प्राप्त भएमा निर्ााचि अनधकृतले त्यस्तो उम्मेदर्ारलाई 
सात ददिको म्याद ददई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपनछ र्ा म्यादनभत्र स्पष्टीकरण प्राप्त 
िभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी निर्ााचि अनधकृतले उपदफा (१) बमोशिम परेको उिूरी र 
तत्सम्बन्धी कागिात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशिम उिूरी सवहतका कागिात प्राप्त भएपनछ आयोगले चाहेमा 
सो वर्षयमा सम्बशन्धत उम्मेदर्ारसँग बझु्ि र्ा थप प्रमाण माग गिा सक्िेछ । 

(५) आयोगले उपदफा (३) बमोशिम निर्ााचि अनधकृतबाट प्राप्त उिूरी सवहतका 
कागिात िाँचबझु गरी उिूरी प्राप्त भएको नमनतले सात ददिनभत्र उम्मेदर्ारको अयोग्यता 
सम्बन्धमा निणाय गररसक्ि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशिम आयोगले उम्मेदर्ारको अयोग्यता सम्बन्धमा निणाय गदाा 
अपिाउि ुपिे कायावर्नध आयोगले निधाारण गरे बमोशिम हिुेछ । 
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(७) यस दफामा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि आयोगले कुिै उम्मेदर्ारको 
अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोशिम निणाय गरी िसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो 
निर्ााचिको काम कारबाहीमा कुिै असर पिे छैि । 

 

१६.   पद मिु हिु:े (१) सदस्यको पदमा निर्ााशचत कुिै व्यशि दफा १३ बमोशिम अयोग्य रहेको 
अदालतबाट ठहर भएमा निि त्यस्तो पदबाट मिु हिुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम पद मिु भएको िािकारी आयोगले सम्बशन्धत व्यशिलाई 
ददि ुपिेछ ।  

(३) सदस्यको पदमा निर्ााशचत व्यशिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उिूरी ददिे 
सम्बन्धी व्यर्स्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशिम सदस्य पदमिु भएको सूचिा िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि 
गररिेछ । 

 

१७. उम्मेदर्ारको उमेरको गणिा: निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिुको लानग उम्मेदर्ारको उमेरको गणिा 
गदाा पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणालीको हकमा उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र दताा गिे 
नमनत सम्ममा र समािपुानतक निर्ााचि प्रणालीको हकमा उम्मेदर्ारको बन्दसूची पेश गिे 
नमनतसम्ममा पच्चीस र्षा उमेर पूरा गरेको हिु ुपिेछ । 

 

१८. उम्मेदर्ारको मिोियि: (१) दफा १३ बमोशिम अयोग्यता िभएको व्यशि निर्ााचिमा तोवकए 
बमोशिम उम्मेदर्ार हिु र्ा त्यस्तो व्यशिलाई उम्मेदर्ार मिोियि गिा सवकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम उम्मेदर्ार मिोियि गदाा एक ििा प्रस्तार्क र एक ििा 
समथाक हिु ुपिेछ । त्यस्तो प्रस्तार्क र समथाक सोही निर्ााचि िेत्रको मतदाता िामार्लीमा 
िाम दताा भएको व्यशि हिु ुपिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम कुिै व्यशिलाई उम्मेदर्ारको रुपमा प्रस्तार् गररएको 
अर्स्थामा त्यस्तो उम्मेदर्ारले मिोियिपत्रमा आफ्िो मञ्जुरी लेखी सहीछाप समेत गिुा  पिेछ 
। 
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(४) दलले खिा गरेको उम्मेदर्ारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको तफा बाट दफा १९ को 
उपदफा (१) बमोशिमको अनधकारीले ददएको औपचाररक पत्र मिोियिपत्र साथ पेश गिुा पिेछ 
। 

(५) उपदफा (४) बमोशिमको अनधकारीले उम्मेदर्ारलाई ददएको त्यस्तो औपचाररक 
पत्रको एक प्रनत निर्ााचि अनधकृतलाई समेत पठाउि ुपिेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोशिमको रीत िपयुााई मिोियिपत्र दाशखला भएको अर्स्थामा 
त्यस्तो उम्मेदर्ारलाई सो दलको उम्मेदर्ारको रुपमा मान्यता ददइिे छैि । 

(७) कुिै व्यशिलाई निर्ााचिको लानग बढीमा दईु मिोियिपत्रिारा मिोियि गिा 
सवकिेछ । 

 

१९. मिोियिको औपचाररक पत्र प्रदाि गिे अनधकारी सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) दलले आफ्िो तफा बाट 
उम्मेदर्ार मिोियिको औपचाररक पत्र प्रदाि गिा त्यस्तो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनत 
र्ा सो सरहको सनमनत र्ा प्रदेश सनमनतको पदानधकारीलाई तोक्ि ु  पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिमको पदानधकारीको िाम, थर, पद र नििको दस्तखतको 
िमूिा त्यस्तो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनत र्ा सो सरहको सनमनतले तोकेको सो 
सनमनतको पदानधकारीले प्रमाशणत गरी उम्मेदर्ारको लानग मिोियिपत्र दाशखला गिे नमनत 
अगारै् आयोगले तोकेको अर्नधनभत्र आयोगलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।   

(३) आयोगले उपदफा (२) बमोशिमको दस्तखत िमूिा सवहतको वर्र्रण मिोियि 
पत्र दताा गिा तोवकएको नमनत अगारै् सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृत समि पठाई सक्ि ु  पिेछ 
। 

 

२०. मिोियिपत्रको दताा: (१) उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र उम्मेदर्ार आफैँ ले र्ा नििको प्रनतनिनध 
र्ा प्रस्तार्क र्ा समथाकले सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृत समि पेश गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम पेश भएको मिोियिपत्र सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृतले 
यस ऐि बमोशिम रीतपूर्ाकको भए िभएको िाँचबझु गरी रीतपूर्ाकको भए दताा गरी सोको 
निस्सा मिोियिपत्र दताा गिा ल्याउिे व्यशिलाई ददि ुपिेछ । 

(३) कसैले प्रस्तार्क र्ा समथाक िभएको, प्रस्तार्क र्ा समथाक दोहोररएको, यस ऐि 
बमोशिमको धरौटी राखेको निस्सा िभएको, प्रस्तार्क र्ा समथाक र्ा उम्मेदर्ार हिुे व्यशिको 
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सहीछाप िभएको र्ा अन्य रीत िपगेुको मिोियिपत्र दताा गिा ल्याएमा निर्ााचि अनधकृतले 
रीत िपगेुको िनत कुरा सच्याउि लगाई त्यस्तो मिोियिपत्र दताा गिुा पिेछ । कसैले यसरी 
रीत िपगेुको कुरा िसच्याईा मिोियिपत्र दताा गराउि चाहेमा सोही व्यहोरा मिोियिपत्रमा 
ििाई त्यसको सूचिा मिोियिपत्र दताा गराउिे व्यशिलाई ददि ुपिेछ । 

(४) मिोियिपत्र साथ पेश गिुा पिे अन्य कागिात तोवकए बमोशिम हिुेछ ।  

(५) निर्ााचि अनधकृतले मिोियिपत्र दताा गिे समय समाप्त भएपनछ निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा तोवकएको नमनत, समय र स्थािमा मिोियिपत्र दताा भएको उम्मेदर्ारको 
सूची प्रकाशि गिेछ । 

 

२१. दाबी वर्रोध गिा सक्ि:े दफा २० बमोशिम मिोियिपत्र दताा भएको कुिै उम्मेदर्ारको 
योग्यताको सम्बन्धमा दाबी वर्रोध गिा चाहिे उम्मेदर्ार र्ा नििको प्रनतनिनधले निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा तोवकएको नमनत, समय र स्थािमा निर्ााचि अनधकृत समि उिूरी ददि 
सक्िेछ । 

 

२२. मिोियिपत्रको िाचँ: (१) दफा २० बमोशिम दताा भएको मिोियिपत्र िाँच गदाा निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिामा तोवकएको नमनत, समय र स्थािमा उम्मेदर्ार र्ा नििको प्रनतनिनध, 

प्रस्तार्क र्ा समथाक उपशस्थत हिु ुपिेछ । 

(२) निर्ााचि अनधकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गररएका व्यशिको उपशस्थनतमा 
सम्पूणा उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र िाँच गिुा पिेछ । 

तर त्यसरी उपशस्थत हिु ुपिे कुिै उम्मेदर्ार र्ा नििको प्रस्तार्क र्ा समथाक र्ा 
प्रनतनिनध उपशस्थत िभएमा पनि मिोियिपत्र िाँच गिा र सो वर्षयमा कािूि बमोशिम निणाय 
गिा यस उपदफाले बाधा पयुााएको मानििे छैि । 

(३) देहायको अर्स्थामा निर्ााचि अनधकृतले यस दफा बमोशिम गिुा पिे मिोियिपत्रको 
िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगत गिा सक्िेछ र यसरी मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही 
स्थनगत भएको िािकारी आयोगलाई ददि ुपिेछ:- 

(क) मिोियिपत्र िाँच गिे समयमा सो स्थािमा हलुदङ्गा लगायत अन्य 
असामान्य पररशस्थनत उत्पन्न भएमा, र्ा 
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(ख)  प्राकृनतक वर्पद्को कारणले काबू बावहरको पररशस्थनत उत्पन्न    भएमा 
। 

(४) उपदफा (३) बमोशिम मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगत भएमा 
आयोगले कुिै निदेशि ददएको भए सो समेतको आधारमा निर्ााचि अनधकृतले समय र स्थाि 
तोकी यथासम्भर् नछटो मिोियिपत्रको िाँच गिुा पिेछ । 

(५) मिोियिपत्रको िाँच सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

२३. मिोियिपत्र बदर हिु ेअर्स्था: (१) देहायको अर्स्थामा मिोियिपत्र बदर हिुेछ:- 

(क)  संवर्धाि र यस ऐि बमोशिम उम्मेदर्ारको योग्यता िभएमा, 
(ख)  उम्मेदर्ार हिुे व्यशिको मञ्जुरी िभएमा र्ा निि र्ा नििको प्रस्तार्क 

र समथाकको सहीछाप िभएमा र्ा वकते सहीछाप भएमा, 
(ग)  दफा ७ को उपदफा (२) बमोशिम तोवकएको समयनभत्र मिोियिपत्र 

दताा िभएमा, 
(घ)  दफा १८, १९ र २० मा लेशखए बमोशिम मिोियिपत्र दाशखला 

िभएमा,  
(ङ)  दफा ७० बमोशिम धरौटी दाशखला िगरेमा, 
(च) यस ऐि बमोशिम अन्य रीत िपगेुको भएमा । 

(२) दफा १४ को उपदफा (२) वर्परीत समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा को 
बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको उम्मेदर्ार पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तफा को 
उम्मेदर्ार भएमा नििको पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तफा को मिोियिपत्र बदर 
हिुेछ ।  

२४. उम्मेदर्ारको िामार्ली: निर्ााचि अनधकृतले मिोियिपत्र िाँच गररसकेपनछ कािूि बमोशिम 
रीत पगेुका मिोियिपत्र बमोशिमका उम्मेदर्ारको िामार्ली तयार गरी सोको एक प्रनत आफ्िो 
कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

 

२५. िाम वफताा नलि:े (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तफा को कुिै उम्मेदर्ारले 
उम्मेदर्ारको िामार्लीबाट आफ्िो िाम वफताा नलि चाहेमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोशिम 
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तोवकएको समयनभत्र निर्ााचि अनधकृतलाई नलशखत सूचिा ददई आफ्िो िाम वफताा नलि सक्िेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम िाम वफताा नलएको सूचिा उम्मेदर्ार आफैँ ले र्ा नििको 
प्रनतनिनधले दाशखला गिुा पिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिम िाम वफताा नलएको सूचिा निर्ााचि अनधकृत समि दाशखला 
भैसकेपनछ त्यस्तो सूचिा बदर गिा र्ा वफताा नलि पाइिे छैि । 

(४) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशिम दाशखला भएको सूचिाको बारेमा निर्ााचि अनधकृत 
वर्श्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदर्ारको िाम उम्मेदर्ारको िामार्लीबाट हटाउि ु  पिेछ । यसरी 
िाम हटाइएको सूचिा निर्ााचि अनधकृतले आफ्िो कायाालयमा तरुुन्त प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(५) कुिै दलको तफा बाट उम्मेदर्ार मिोियिको औपचाररक पत्र प्रदाि गिा दफा १९ 
को उपदफा (१) बमोशिम तोवकएको पदानधकारीले त्यस्तो दलको तफा बाट उम्मेदर्ारी ददएको 
कुिै उम्मेदर्ारको िाम वफताा नलिे गरी निर्ााचि अनधकृतलाई दफा ७ को उपदफा (२) 
बमोशिम तोवकएको समयनभत्र लेखी पठाएमा नििलाई उम्मेदर्ारको रुपमा कायम राशखिे छैि 
। 

 

२६. उम्मेदर्ारको अशन्तम िामार्ली: (१) दफा ७ को उपदफा (२) बमोशिम िाम वफताा नलि 
तोवकएको समय समाप्त भएपनछ निर्ााचि अनधकृतले बाँकी रहेका उम्मेदर्ारको िामार्ली तयार 
गरी एक प्रनत तरुुन्त आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ र त्यसको एक प्रनत आयोगमा 
पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको िामार्लीमा उम्मेदर्ारको िाम िेपाली र्णाािकु्रम 
अिसुार लेशखिेछ र कुिै उम्मेदर्ार दलको तफा बाट मिोनित भएकोमा नििको ठेगािामा त्यस्तो 
दलको िाम समेत उल्लेख गिुा पिेछ । 

 

२७. निवर्ारोध निर्ााशचत: पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात कुिै निर्ााचि िेत्रमा 
एक ििा मात्र उम्मेदर्ार कायम हिु आएमा निर्ााचि अनधकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदर्ार 
निवर्ारोध निर्ााशचत भएको घोषणा गिेछ । 
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२८.  उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गिे: (१) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अिसुार हिुे निर्ााचिमा 
भाग नलि चाहिे दलले आफ्िो दलको तफा बाट प्रनतनिनधत्र् गिे उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार 
गिुा पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम दलले उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली अन्तगात निर्ााशचत हिु ेकूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रनतशत सदस्यका 
लानग उम्मेदर्ारी ददिे गरी बन्दसूची तयार गिुा पिेछ । 

(३) दलले उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा कूल उम्मेदर्ारको कम्तीमा पचास 
प्रनतशत उम्मेदर्ार मवहला रहिे गरी िाम समारे्श गिुा पिेछ ।  

(४) दलले उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा  
निधााररत कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हिुे गरी उम्मेदर्ारको िाम समारे्श गिा पाउिे  छैि 
। 

(५) दलले यस दफा बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा सम्बशन्धत प्रदेशको 
भौगोनलक सन्तलुिलाई समेत ध्याि ददई ििसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भर् दनलत, आददर्ासी 
िििानत, खस आया, मधेसी, थारु, मशुस्लम, वपछनिएको िेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समदुाय समेतको 
प्रनतनिनधत्र् हिुे गरी समारे्शी नसद्धान्त बमोशिम तयार गिुा पिेछ ।  

(६) दलले उम्मेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा अपाङ्गता भएको व्यशिलाई समेत समारे्श 
गिुा पिेछ ।  

(७) दलले यस दफा बमोशिम तयार भएको उम्मेदर्ारको बन्दसूची सम्बशन्धत दलको 
केन्रीय कायाकाररणी सनमनत र्ा सो सरहको सनमनतबाट स्र्ीकृत गराई दफा ७ को उपदफा 
(३) बमोशिम तोवकएको समय नभत्र आयोगमा पेश गिुा पिेछ । यसरी बन्दसूची आयोगमा 
पेश गरेपनछ उम्मेदर्ारको मिोियि गरेको मानििेछ । 

(८) दलले उम्मेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा त्यस्तो बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएका 
व्यशिले सो दलको तफा बाट उम्मेदर्ार हिु मञ्जुर गरेको मञ्जुरीिामा समेत पेश गिुा पिेछ । 

(९) उपदफा (७) बमोशिम दलबाट प्राप्त उम्मेदर्ारको बन्दसूची यस ऐि बमोशिम 
तयार भए िभएको यवकि गरी सो बमोशिम तयार िभएको भए सम्बशन्धत दललाई सात 
ददिनभत्र सच्याउि आयोगले सूशचत गिेछ ।  
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(१०) उपदफा (९) बमोशिम आयोगबाट बन्दसूची सच्याउि सूशचत भएपनछ सम्बशन्धत 
दलले सो बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूची संेंशोधि गरी सात ददिनभत्र आयोगमा पठाउि ु
पिेछ ।  

(११) उपदफा (१०) बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूची पेश भएको तर निर्ााचि सम्पन्न 
भई िसकेको अर्स्थामा कुिै उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अको 
उम्मेदर्ार समारे्श गरी उम्मेदर्ार मिोियि गिुा पिेछ । यसरी उम्मेदर्ार मिोियि गदाा 
मतृ्य ुभएको उम्मेदर्ार ििु समारे्शी आधारमा मिोियि गररएको हो सोही समारे्शी आधारमा 
अको उम्मेदर्ार मिोियि गिुा पिेछ ।  

 

२९. उम्मेदर्ारको बन्दसूची उपर दाबी वर्रोधको मौका ददि:े (१) दफा २८ बमोशिम प्राप्त 
उम्मेदर्ारको बन्दसूची आयोगले िाँचबझु गरी प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूची प्रकाशि गदाा आयोगले त्यस्तो 
सूचीमा िाम समारे्श भएको कुिै उम्मेदर्ारको योग्यता संवर्धाि र्ा यस ऐि बमोशिम िभएको 
सम्बन्धमा सात ददिनभत्र दाबी वर्रोध गिा सवकिे व्यहोराको सूचिासमेत प्रकाशि गिुा पिेछ 
।  

(३) आयोगले उपदफा (१) बमोशिम प्रकाशशत बन्दसूची आर्श्यकता अिसुार सञ्चार 
माध्यमबाट प्रकाशि र प्रसारण गिा सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोशिम प्रकाशशत उम्मेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको 
कुिै उम्मेदर्ारको संवर्धाि र्ा यस ऐि बमोशिम योग्यता िपगेुको भिी सम्बशन्धत प्रदेशको 
मतदाताले दफा ७ को उपदफा (३) बमोशिमको सूचिामा उल्लेख गरेको समयनभत्र प्रमाण 
सवहत आयोगमा दाबी वर्रोध सवहतको निरे्दि पेश गिा सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशिम दाबी वर्रोधको निरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा 
आर्श्यक िाँचबझु गिेछ र िाँचबझुबाट बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको व्यशिको संवर्धाि 
र्ा यस ऐि बमोशिमको योग्यता पगेुको िदेशखएमा आयोगले सोही व्यहोरा ििाई त्यस्तो 
उम्मेदर्ारको िाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउि ुपिेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशिम परेको दाबी वर्रोध सम्बन्धमा सो उपदफा बमोशिमको 
काया सम्पन्न भए पनछ र दाबी वर्रोध िपरेमा दाबी वर्रोध गिे म्याद समाप्त भएपनछ आयोगले 
उम्मेदर्ारको अशन्तम बन्दसूची प्रकाशि गिेछ । 
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(७) उपदफा (६) बमोशिम प्रकाशि भएको बन्दसूची आयोगले प्रमाशणत गरी सम्बशन्धत 
दललाई पठाउि ुपिेछ ।  

 

३०. उम्मेदर्ारको बन्दसूची मान्य हिु ेअर्नध: (१) दफा २९ को उपदफा (६) बमोशिम प्रकाशशत 
बन्दसूची प्रदेश सभाको सो कायाकालभर मान्य हिुेछ । 

  तर प्रदेश सभा गठि भइसकेपनछ मिोियि गिे दलले कुिै उम्मेदर्ारको िाम हटाउि 
लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदर्ारको िाम हटाउि सक्िेछ ।  

(२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अिसुार निर्ााशचत कुिै सदस्यको मतृ्य ुभई, रािीिामा 
ददई, दल त्याग गरी र्ा अन्य कुिै कारणले पद ररि भएमा सम्बशन्धत दलको नसफाररसमा 
तोवकए बमोशिम अको सदस्य निर्ााशचत हिुेछ । यसरी दलले नसफाररस गदाा पद ररि भएको 
उम्मेदर्ार ििु समारे्शी आधारमा मिोियि गररएको हो सोही समारे्शी आधारमा उम्मेदर्ारको 
बन्दसूचीबाट अको उम्मेदर्ारको िाम नसफाररस गिुा पिेछ । 

(३) प्रदेश सभाको समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा को उम्मेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम 
समारे्श भएको व्यशि उपदफा (१) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्ांश बमोशिम िाम हटेको 
अर्स्थामा बाहेक सङ्घीय संसद र्ा स्थािीय तहको निर्ााचिमा उम्मेदर्ार हिु सक्िे छैि । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोििको लानग “सङ्घीय संसद” भन्नाले संवर्धािको धारा ८४ 
बमोशिम गठि हिुे प्रनतनिनध सभा र धारा ८६ बमोशिम गठि हिुे राविय सभा र “स्थािीय 
तह” भन्नाले गाउँपानलका, िगरपानलका र शिल्ला सभा सम्झि ुपछा । 

 

३१. निर्ााचि शचह्न: (१) निर्ााचिका लानग दल र उम्मेदर्ारलाई वर्तरण गिे निर्ााचि शचह्न आयोगले 
निधाारण गिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम निधाारण गररएको निर्ााचि शचह्न दल र उम्मेदर्ारलाई 
तोवकए बमोशिम प्रदाि गररिेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम प्रदाि गररएको निर्ााचि शचह्न त्यस्तो दलका उम्मेदर्ार र्ा 
दल बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गिा पाउिे छैि । 

(४) आयोगले कुिै उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि शचह्न प्रदाि गररसके पनछ त्यस्तो 
उम्मेदर्ारले आफ्िो दल त्याग गरेमा र्ा अको दलमा प्ररे्श गरेमा नििलाई प्रदाि गररएको 
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निर्ााचि शचह्न पररर्ताि हिुे छैि । त्यस्तो उम्मेदर्ार निर्ााशचत भएमा सम्बशन्धत दलले प्रमाण 
सवहत आयोगमा उिूरी ददएमा नििको सदस्यता खारेि हिुेछ । 

(५) यस दफा बमोशिम पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तपाm उम्मेदर्ारलाई 
निर्ााचि शचह्न प्रदाि गदाा दलको उम्मेदर्ारलाई उपदफा (१) बमोशिम त्यस्तो दलको लानग 
निधाारण भएको निर्ााचि शचह्न प्रदाि गिुा पिेछ । यसरी निर्ााचि शचह्न वर्तरण गदाा कुिै गल्ती 
भएको र्ा फरक पिा गएको भने्न आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो शचह्न पररर्ताि गिा 
सक्िेछ । 

(६) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तपाm स्र्तन्त्र उम्मेदर्ारलाई आयोगले 
निधाारण गरेको निर्ााचि शचह्नको समूहबाट तोवकए बमोशिमको तररका अिसुार निर्ााचि 
अनधकृतले निर्ााचि शचह्न प्रदाि  गिेछ ।  

(७) उपदफा (५) र (६) बमोशिम प्रदाि गररएको निर्ााचि शचह्न मतपत्रमा समारे्श 
गदाा देहायको क्रममा समारे्श गिुा पिेछ :- 

(क)  निर्ााचि हिुभुन्दा तत्कालअशघ कायम रहेको प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्र् 
गिे दलले त्यस्तो प्रदेश सभाको निर्ााचिमा समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणालीतफा  प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न, 

(ख)  खण्ि (क) बमोशिम प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्र् िगिे दलको हकमा 
निर्ााचि प्रयोििको लानग आयोगमा दताा भएको क्रमको आधारमा सो 
दलको उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न, 

(ग)  स्र्तन्त्र उम्मेदर्ारको िामको र्णाािकु्रमको आधारमा त्यस्तो 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न ।  

(८) उपदफा (७) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यो ऐि प्रारम्भ भएपनछ हिुे 
पवहलो पटकको निर्ााचिको हकमा मतपत्रमा निर्ााचि शचह्न समारे्श गदाा देहायको क्रममा 
समारे्श गिुा पिेछ:- 

(क)  व्यर्स्थावपका–संसदमा प्रनतनिनधत्र् गिे दलले संवर्धाि सभा सदस्य 
निर्ााचि २०७० मा समािपुानतक निर्ााचि प्रणालीतफा  प्राप्त गरेको मत 
सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न, 
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(ख)  व्यर्स्थावपका–संसदमा प्रनतनिनधत्र् िगिे दलको हकमा निर्ााचि 
प्रयोििको लानग आयोगमा दताा भएको क्रमको आधारमा सो दलको 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न, 

(ग)  स्र्तन्त्र उम्मेदर्ारको िामको र्णाािकु्रमको आधारमा त्यस्तो 
उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न । 

(९) यस दफामा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली तफा  निर्ााचि शचह्न वर्तरण गदाा आयोगले सम्बशन्धत दलको लानग निधाारण गरेको 
निर्ााचि शचह्न वर्तरण गिुा पिेछ र त्यस्तो निर्ााचि शचह्न मतपत्रमा समारे्श गदाा उपदफा (७) 
को खण्ि (क) र (ख) र्ा उपदफा (८) को खण्ि (क) र (ख) को क्रममा समारे्श गिुा 
पिेछ । 

(१०) प्रनतनिनधसभा र्ा व्यर्स्थावपका–संसदमा प्रनतनिनधत्र् गिे दईु र्ा सोभन्दा बढी 
दलहरु एकीकरण भएको र्ा गानभएकोमा उपदफा (७) को खण्ि (क) र्ा उपदफा (८) को 
खण्ि (क) को प्रयोििको लानग त्यसरी एकीकरण हिु ुर्ा गानभिअुशघ त्यस्ता दलहरुले प्राप्त 
गरेको कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मानििेछ । 

  

३२. उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभएमा: (१) दफा २६ बमोशिम उम्मेदर्ारको अशन्तम िामार्ली प्रकाशि 
हिुअुशघ र्ा प्रकाशि भइसकेपनछ दलबाट मिोियि भएको कुिै उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभई सोको 
नलशखत सूचिा निर्ााचि प्रनतनिनध, सम्बशन्धत दल र्ा अन्य कुिै व्यशिबाट प्राप्त भएमा र सो 
कुरामा निर्ााचि अनधकृत वर्श्वस्त भएमा निर्ााचि अनधकृतले त्यस्तो निर्ााचिसँग सम्बशन्धत 
अन्य कायाक्रम तरुुन्त स्थनगत गरी सोको िािकारी आयोगलाई ददि ुपिेछ । 

तर पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगातको स्र्तन्त्र उम्मेदर्ार र्ा 
समािपुानतक निर्ााचिका लानग उम्मेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको कुिै उम्मेदर्ारको 
मतृ्य ुभएमा निर्ााचि कायाक्रम स्थनगत हिुे छैि । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम कायाक्रम स्थनगत भएको सूचिा अन्य उम्मेदर्ार समेतको 
िािकारीको लानग निर्ााचि अनधकृतले आफ्िो कायाालयमा टाँस्ि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिमको िािकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदर्ारको अशन्तम 
िामार्ली प्रकाशि हिुअुशघ उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएकोमा त्यस्तो निर्ााचिको मतदािको 
कायाक्रममा असर िपिे गरी उम्मेदर्ारको मिोियि सम्बन्धी कायाक्रम र उम्मेदर्ारको अशन्तम 
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िामार्ली प्रकाशि भएपनछ मतृ्य ुभएकोमा मतदाि गिे नमनत लगायत यस पररच्छेद बमोशिमको 
अन्य कायाक्रम पिुः निधाारण गरी निर्ााचि अनधकृतलाई पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभई 
निर्ााचिको कायाक्रम स्थनगत भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोशिमको निर्ााचि 
कायाक्रममा लेशखए बमोशिमको काम सम्पन्न गिुापिे अर्नध पन्र ददिभन्दा बढी भएमा पिुः 
अको कायाक्रम प्रकाशि गिुा पिे छैि र सोही कायाक्रमको समयार्नधनभत्र मतदािको काममा 
बाधा िपगु्िे गरी उम्मेदर्ारको मिोियि सम्बन्धी काम पूरा गिुा पिे गरी निर्ााचि कायाक्रम 
निधाारण गिुा पिेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोशिम निर्ााचि कायाक्रम स्थनगत भएकोमा पवहले मिोियिपत्र 
पेश गरेको उम्मेदर्ारले पिुः मिोियिपत्र दाशखला गिुा पिे छैि र ििु दलको उम्मेदर्ारको 
मतृ्य ुभएको हो त्यस्तो दलको तफा बाट मात्र पिुः उम्मेदर्ार मिोियि गिा सवकिेछ ।  

 

३३. उम्मेदर्ारको पररचयपत्र: यस पररच्छेद बमोशिम अशन्तम िामार्लीमा कायम रहेको पवहलो हिु े
निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगातका उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि अनधकृतले आयोगले तोके 
बमोशिमको पररचयपत्र ददिेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

मतदाि केन्र, मतपत्र र मतपेवटका 
३४. मतदाि केन्र: (१) आयोगले निर्ााचिका लानग आर्श्यक सङ्ख्यामा मतदाि केन्र तथा 

उपकेन्र तोक्िेछ ।  

(२) निर्ााचि अनधकृतले उपदफा (१) बमोशिमको मतदाि केन्र र्ा उपकेन्र थपघट 
गिा आर्श्यक ठािेमा त्यसरी थपघट गिुा पिे आर्श्यकता र औशचत्य सवहत आयोगमा लेखी 
पठाउि सक्िेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मिानसब ठािेमा मतदाि केन्र र्ा उपकेन्र थपघट 
गिा सक्िेछ ।  

(३) निर्ााचि अनधकृतले आर्श्यक भएमा आयोगको पूर्ा स्र्ीकृनत नलई सवुर्धाििक 
र्ा व्यर्हाररक दृवष्टबाट मतदाताको पहुँच हिुे ठाउँमा मतदाि केन्र र्ा उपकेन्र सािा सक्िेछ 
।  
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(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोशिम मतदाि केन्र तथा उपकेन्र तोवकएको, थपघट 
गररएको र्ा साररएको सूचिा आयोगले िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(५) एउटा मतदािस्थलको िेत्रनभत्र आर्श्यकता अिसुार एक र्ा एकभन्दा बढी 
मतदाि केन्र, उपकेन्र र्ा मतदाि किहरु रहि सक्िेछि ्।  

(६) मतदाि केन्र, उपकेन्र र्ा मतदाि कि तोक्िे आधार, प्रवक्रया र अन्य व्यर्स्था 
तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

३५. मतपत्र: (१) आयोगले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तथा समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिका लानग निर्ााचि शचह्न भएको मतपत्रको व्यर्स्था गिुा    पिेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको मतपत्रमा पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली 
तफा  प्रत्येक उम्मेदर्ार र समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा  निर्ााचि प्रयोििको लानग आयोगमा 
दताा भएका दलका लानग दफा ३१ बमोशिम प्रदाि गररएको निर्ााचि शचह्न सवहतको मतदाि 
गिे कोठा हिुेछ ।  

(३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशिम हिुेछ ।  

 

३६. मतपेवटका: (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तथा समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
अिरुुप हिुे निर्ााचिमा मतदािको लानग प्रयोग हिुे गरी आयोगले मतपेवटकाको व्यर्स्था गिुा 
पिेछ । 

(२) मतपेवटका व्यर्स्थापि सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

  

पररच्छेद–७ 

मतदाि 

३७. मतदािको समय: मतदाि हिुे नमनतमा मतदाि गिे समय दफा ७ को उपदफा (२) बमोशिमको 
सूचिामा तोके बमोशिम हिुेछ । 

 

३८. मतदाि: (१) निर्ााचि िते्रको कुिै गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको कुिै र्िाको मतदाता 
िामार्लीमा िाम दताा भएको मतदाताले सोही गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको सोही र्िाको 
लानग नििलाई तोवकएको मतदाि केन्रमा मात्र मतदाि गिा पाउिेछ । 
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तर अस्थायी मतदाताको हकमा आयोगले छुटै्ट मतदाि केन्र तोक्ि सक्िेछ ।  

(२) मतदाताले मतदाि गिा तोवकए बमोशिम मतपत्र नलई सोको लानग राशखएको 
मतपेवटकामा मतदाि गिुा पिेछ । 

(३) अस्थायी मतदाताले तोवकए बमोशिम समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिु े
निर्ााचिका लानग मात्र मतदाि गिा सक्िेछ । 

(४) मतदाता िामार्लीमा िाम दताा भएको मतदाताको िामबाट त्यस्तो मतदाता बाहेक 
अन्य कुिै व्यशिले मतदाि गिा पाउिे छैि ।  

(५) कुिै पनि मतदाताले एउटै निर्ााचिमा एकभन्दा बढी पटक र्ा एकभन्दा बढी 
मतदाि केन्रमा मतदाि गिा पाउिे छैि ।  

(६) कुिै पनि मतदाताले मतदािको अर्नधभर आफूले कसलाई मतदाि गरेको हो भने्न 
व्यहोरा कुिै पनि माध्यमबाट कसैलाई पनि प्रकट गिुा हुँदैि । 

 

३९. मतदािको प्रवक्रया: (१) मतदाि केन्रमा मतदािको लानग उपशस्थत मतदातालाई मतदाि 
अनधकृतले तोवकए बमोशिमको रीत पयुााई मतपत्र ददिेछ । 

(२) मतदातालाई मतपत्र ददिअुशघ मतदाि अनधकृतले मतदाता िामार्लीमा तोवकए 
बमोशिमको सङ्केत ििाई आयोगले निधाारण गरे बमोशिमको मतपत्र ददिेछ । 

(३) मतदाताले मतपत्रमा तोवकए बमोशिमको छाप र्ा शचह्न गोप्य तर्रले लगाई मतदाि 
गिुा  पिेछ ।  

(४) मतदाताले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिको 
हकमा मतपत्रमा आफूले रोिेको कुिै एक ििा उम्मेदर्ारको शचह्न भएको कोठामा र 
समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिको हकमा आफूले रोिेको कुिै एक दलको 
निर्ााचि शचह्न भएको कोठामा उपदफा (३) बमोशिमको छाप र्ा शचह्न लगाई तोवकए बमोशिम 
मतदाि गरी मतपेवटकामा खसाउि ुपिेछ । 

(५) यस ऐिमा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मतदाि गिे प्रयोििको 
लानग वर्द्यतुीय उपकरण प्रयोग गररएको अर्स्थामा मतदाताले तोवकए बमोशिम वर्द्यतुीय 
उपकरणिारा मतदाि गिुा पिेछ । 
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४०. िाम ढाटँी मतदाि गिा आएमा वर्रोध गिे: (१) कुिै व्यशिले आफ्िो िाम ढाँटी अको 
मतदाताको िाममा मतदाि गिाको लानग मतपत्र नलि आएमा उम्मेदर्ार, नििको प्रनतनिनध र्ा 
सोही मतदाि केन्रको कुिै मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदाि अनधकृत समि 
वर्रोध गिा सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम वर्रोध भएमा मतदाि अनधकृतले त्यस सम्बन्धमा आर्श्यक 
कुरा बझुी तत्काल निणाय गिुा पिेछ र यसरी पिा आएको वर्रोध र त्यसको निणाय आयोगले 
तोके बमोशिमको निणाय वकताबमा तरुुन्त ििाउि ुपिेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिम वर्रोध ठीक ठहरेमा मतदाि अनधकृतले त्यस्तो धरौटी 
रकम सम्बशन्धत व्यशिलाई वफताा ददिेछ र वर्रोध गलत देशखएमा त्यस्तो धरौटी रकम िफत 
हिुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशिमको वर्रोध ठीक ठहरेमा त्यसरी िाम ढाँटी मतदाि गिा 
आउिे व्यशिलाई मतदाि अनधकृतले निर्ााचि कसूर तथा सिाय सम्बन्धी सङ्घीय कािूि 
बमोशिम िररबािा गिेछ । 

 

४१. मतदाि केन्रमा प्ररे्श: (१) मतदाि अनधकृतले मतदाि केन्रमा देहायका व्यशि बाहेक अरु 
कसैलाई प्ररे्श गिा ददिे छैि:- 

(क)  मतदाता,  
(ख)  पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तफा को उम्मेदर्ार र्ा नििको 

एक ििा निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनध, 

(ग) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा  राििीनतक दलको निर्ााचि प्रनतनिनध 
र्ा मतदाि प्रनतनिनध,  

(घ)  आयोगबाट अिमुनत प्राप्त पयारे्िक,  

(ङ)  आयोग, निर्ााचि अनधकृत र्ा मतदाि अनधकृतबाट अिमुनत पाएका 
व्यशि,  

(च)  मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच र्षाको बालक, 

(छ)  दृवष्टवर्हीि र्ा शारीररक रुपले अशि मतदाताको सहयोगको लानग 
साथमा आएको एकाघरको पररर्ारको सदस्य । 
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(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मतदाि केन्रको सरुिाथा 
खवटएको सरुिाकमी बाहेक कुिै प्रकारको हनतयार साथ नलएको व्यशि र्ा मादक पदाथा सेर्ि 
गरेको व्यशिलाई मतदाि अनधकृतले मतदाि केन्रमा प्ररे्श गिा ददिे छैि ।  

(३) मतदाि केन्रमा प्ररे्श गररसकेका मतदाि गिा बाँकी मतदाता बाहेक मतदािको 
समय समाप्त भएपनछ अन्य मतदाताले मतदाि केन्रमा प्ररे्श गिा र्ा त्यहाँ रहि पाउिे  छैिि ्
।  

 

४२. अशि मतदाता: दृवष्टवर्हीि, शारीररक अशिता र्ा अरु कुिै कारणर्श कुिै मतदाता आफैँ ले 
मत सङ्केत गिा िसक्िे भई मत सङ्केत गिे काममा सहयोग पयााउि आफ्िो एकाघरको पररर्ारको 
सदस्यलाई साथमा लैिाि अिमुनत मागेमा र्ा मत सङ्केत गिे काममा सहयोग पयुााउि मतदाि 
अनधकृतलाई अिरुोध गरेमा र मतदाि अनधकृतलाई सो कुरा उपयिु लागेमा नििको पररचय 
खलु्िे प्रमाणको आधारमा पररर्ारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गिे 
स्थािमा प्ररे्श गिा अिमुनत ददि र्ा मतदाि अनधकृतले मतदाताको इच्छा अिसुार नििको 
मतपत्रमा मत सङ्केत गररददि सक्िेछ । 

 

४३. निरीिण गिा सक्ि:े कुिै मतदाता मत सङ्केत गिे स्थािमा मिानसब समयभन्दा बढी समयसम्म 
बसेमा र्ा मतदाि अनधकृतलाई कुिै शङ्का लागेमा नििले मत सङ्कते गिे स्थािमा प्ररे्श गरी 
निरीिण गिा सक्िेछ ।  

 

४४. मतपेवटका िोक्साि भएमा र्ा तोिफोि गररएमा: (१) कुिै मतदाि केन्ररमा मतदािको लानग 
प्रयोग भएको मतपेवटका दघुाटिार्श िोक्साि भएमा र्ा िािािाि तोिफोि गरी िोक्साि 
गररएमा मतदाि अनधकृतले सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृतलाई त्यस घटिाको प्रनतरे्दि तरुुन्त 
ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको प्रनतरे्दि प्राप्त भएमा र्ा मतदाि अनधकृतले निर्ााचि 
अनधकृतलाई बझुाई सकेको मतदािको लानग प्रयोग भएको मतपेवटका कुिै वकनसमले खोनसएमा, 
िािािाि तोिफोि गरी िोक्साि गररएमा र्ा दघुाटिार्श िोक्साि भएमा निर्ााचि अनधकृतले 
त्यस्तो मतदाि केन्रको मतदाि तरुुन्त रद्द गरी त्यसको प्रनतरे्दि आयोगमा ददि ुपिेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशिम मतदाि रद्द गररएको मतदाि केन्रमा निर्ााचि अनधकृतले 
पिुः मतदाि गिे नमनत र समय तोकी सोको सूचिा त्यस्तो मतदाि केन्रमा तरुुन्त प्रकाशि 
गिुा पिेछ । 

 

४५. वर्शषे पररशस्थनतमा मतदाि स्थनगत गिा सवकि:े (१) कुिै मतदाि केन्रमा हलुदङ्गा लगायत 
अन्य असामान्य पररशस्थनत उत्पन्न भई र्ा कुिै कारणले वर्द्यतुीय उपकरण सञ्चालि हिु िसकी 
र्ा उपरर् र्ा प्राकृनतक वर्पशि र्ा काबू बावहरको कुिै कारणले मतदािको काम हिु िसक्िे 
कुरामा मतदाि अनधकृत वर्श्वस्त भएमा नििले त्यस्तो मतदाि केन्रको मतदाि काया तत्काल 
स्थनगत गरी सोको सूचिा सोही स्थािमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(२) मतदाि अनधकृतले उपदफा (१) बमोशिम मतदाि स्थनगत गरेको सूचिा तरुुन्त 
निर्ााचि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशिम मतदाि स्थनगत भएको व्यहोराको िािकारी निर्ााचि 
अनधकृतले तरुुन्त आयोगलाई र मु् य निर्ााचि अनधकृतलाई समेत ददि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशिमको िािकारी प्राप्त गरेपनछ आयोगले अन्यथा निदेशि ददएमा 
बाहेक निर्ााचि अनधकृतले त्यस्तो मतदाि केन्रमा पिुः मतदाि हिु ेनमनत र समय तोकी सोको 
सूचिा त्यस्तो मतदाि केन्रमा तरुुन्त प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

 

४६. मतदाि केन्रको अिनधकृत कब्िा: (१) देहायको अर्स्थामा मतदाि केन्रको अिनधकृत कब्िा 
भएको मानििेछ :–  

(क)  कसैले बल प्रयोग गरी र्ा िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मतदाि केन्र 
र्ा मतदाि गिा निशित गररएको स्थाि आफ्िो कब्िामा नलई मतदािको 
कायामा प्रभार् पारेमा र्ा कुिै उम्मेदर्ारको समथाक मतदातालाई मात्र 
मतदाि गिा ददएमा र्ा अन्य मतदातालाई मतदाि गिा िददएमा,  

(ख)  कसैले मतदातालाई कुिै उम्मेदर्ारको पिमा मतदाि गिा र्ा िगिा 
िर त्रास देखाएमा र्ा धम्की ददएमा र्ा मतदाि गिाको लानग बाटो र्ा 
गौँिा छेकी रोकेमा र्ा मतदाि केन्रमा र्ा मतदाि गिे स्थािमा िाि 
र्ा प्ररे्श गिा िददएमा, र्ा  
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(ग)   कसैले मतदाि काया सञ्चालि गिा खवटएको मतदाि अनधकृत र्ा 
कमाचारीलाई आफ्िो कताव्य पालिा गिा िददएमा र्ा नििको शिम्मामा 
रहेको मतपत्र, मतपेवटका र्ा मतदाि सम्बन्धी सामग्री खोसेमा र्ा अन्य 
त्यस्तै काया गरी मतदािको काया निष्पि तथा स्र्तन्त्र रुपमा सामान्य 
ढङ्गले सञ्चालि िहिुे र्ा हिु िसक्िे गरी प्रभावर्त गरेमा ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ि (क), (ख) र्ा (ग) मा उशल्लशखत कुिै प्रकारले मतदाि 
केन्रको अिनधकृत कब्िा भएमा मतदाि अनधकृतले तत्काल मतदाि स्थनगत गरी त्यसको 
प्रनतरे्दि निर्ााचि अनधकृतलाई र निर्ााचि अनधकृतले आयोगलाई तरुुन्त ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिमको प्रनतरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले र्ा आयोगबाट कुिै 
निदेशि प्राप्त भएमा निर्ााचि अनधकृतले आयोगको निदेशि बमोशिम उपदफा (१) बमोशिमको 
घटिाको िाँच गिा सक्िेछ र त्यस्तो िाँचको प्रनतरे्दिको आधारमा आयोगले र्ा आयोगको 
निदेशि अिसुार निर्ााचि अनधकृतले त्यस्तो मतदाि केन्रको मतदाि रद्द गिा सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशिम मतदाि रद्द भएको मतदाि केन्रमा निर्ााचि अनधकृतले 
पिुः मतदाि गिे नमनत र समय तोकी सोको सूचिा त्यस्तो मतदाि केन्रमा समेत तरुुन्त 
प्रकाशि गिुा पिेछ । 

 

४७.  मतपेवटका बन्द गिे: मतदाि समाप्त भएपनछ मतदाि अनधकृतले मतदाि गररएको मतपत्र 
राशखएको मतपेवटका आयोगले तोके बमोशिमको रीत प¥ुयाई बन्द गिुा पिेछ ।  

 

४८.  मतपेवटका निर्ााचि अनधकृतलाई हस्तान्तरण गिे: मतदाि अनधकृतले मतदािको लानग प्रयोग 
गररएको मतपेवटका सरुशित रुपमा निर्ााचि अनधकृतलाई हस्तान्तरण गिुा पिेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

मतगणिा र निर्ााचि पररणाम 

४९. निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा गिुा, गराउि ुपिे: निर्ााचि अनधकृतले आफ्िो निर्ााचि िेत्रनभत्र 
भएको निर्ााचिको मतगणिाको काम तोवकए बमोशिम गिुा, गराउि ुपिेछ ।  
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५०. मतगणिाको सूचिा: कुिै निर्ााचि िेत्रको निर्ााचिको लानग मतदाि गिा निधााररत सबै मतदाि 
केन्रमा मतदािको काया सम्पन्न भइसकेपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा गिे स्थाि, नमनत र 
समय तोकी सूचिा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

 

५१. मतगणिा: (१) निर्ााचि अनधकृतले दफा ५० बमोशिमको सूचिामा उल्लेख गररएको स्थाि, 

नमनत र समयमा तोवकए बमोशिम मतगणिा गिुा पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिमको मतगणिा गिे स्थाि, नमनत र समयमा उम्मेदर्ार र्ा 
निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा तोवकए बमोशिमका मतगणिा प्रनतनिनध उपशस्थत रहि सक्िे छि ्।  

(३) यस ऐि बमोशिम कुिै निर्ााचि िेत्रको कुिै मतदाि केन्रमा पिुः मतदाि गिुा 
पिे भएमा त्यस्तो मतदाि केन्रको मतदािको काया समाप्त िभएसम्म सो निर्ााचि िेत्रको 
अन्य मतदाि केन्रको मतगणिा प्रारम्भ गररिे छैि । 

 

५२. मतगणिा गिे स्थािमा प्ररे्श: (१) निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा गिे स्थािमा देहायका व्यशि 
बाहेक अरु कसैलाई प्ररे्श गिा ददिे छैि:- 

(क)  पवहलो हिु ेनिर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तपाmका उम्मेदर्ार र्ा नििको 
एक ििा निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनध,  

(ख) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तफा  दलको एक ििा निर्ााचि प्रनतनिनध 
र्ा मतगणिा प्रनतनिनध, 

(ग) मतगणिाको काममा खवटएका कमाचारी, 
(घ)  आयोगबाट अिगुमि र्ा अन्य प्रयोििको लानग खवटएका पदानधकारी 

र्ा कमाचारी,  
(ङ) आयोगबाट अिमुनत प्राप्त पयारे्िक,  

(च)  सरुिाको लानग खवटएका कमाचारी, 
(छ) आयोग र्ा निर्ााचि अनधकृतबाट अिमुनत पाएका व्यशि । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मतगणिा स्थलको सरुिाथा 
खवटएको सरुिाकमी बाहेक कुिै प्रकारको हनतयार साथ नलएको व्यशि र्ा मादक पदाथा सेर्ि 
गरेको व्यशिलाई निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा गिे स्थािमा प्ररे्श गिा ददिे छैि ।  
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(३) मतगणिा गिे काममा बाधा पयुााउिे ििुसकैु व्यशिलाई निर्ााचि अनधकृतले 
मतगणिा गिे स्थािबाट बावहर िाि आदेश ददि सक्िेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यशिले 
मतगणिा गिे स्थािबाट बावहर िाि ुपिेछ । त्यस्तो आदेश पालिा िगरी अटेर गिे व्यशिलाई 
निर्ााचि अनधकृतको आदेश बमोशिम सरुिाकमीले त्यस्तो स्थािबाट बावहर पठाउिेछ ।  

 

५३. मतगणिा लगातार गिे: (१) निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा प्रारम्भ गरेपनछ मतगणिा समाप्त 
िभएसम्म त्यस्तो मतगणिाको काम लगातार गिुा पिेछ ।  

(२) काबू बावहरको पररशस्थनत परी मतगणिाको काम बीचैमा रोक्ि ुपरेमा निर्ााचि 
अनधकृतले गणिा गररसकेका मतपत्रहरु, मतगणिा अनभलेख, मतगणिा गिा बाँकी रहेका 
मतपत्रहरु र मतगणिा गिा बाँकी मतपेवटकाहरुको लगत समेत अलग–अलग खाम, थैलो र्ा 
बोरामा बन्द गरी आफ्िो लाहाछाप लगाउि ुपिेछ । त्यस्तो खाम, थैलो र्ा बोरामा उम्मेदर्ार, 

निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले समेत आफ्िो लाहाछाप लगाउि सक्िेछ । 

(३) निर्ााचि अनधकृतले उपदफा (२) बमोशिम रोवकएको मतगणिाको काम यथाशक् 
नछटो पिुः प्रारम्भ गिुा पिेछ । निर्ााचि अनधकृतले यसरी मतगणिा पिुः प्रारम्भ हिुे सूचिा 
त्यस्तो स्थािमा उपशस्थत उम्मेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधलाई ददई मतगणिा 
गिे स्थािमा समेत प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

तर कुिै उम्मेदर्ार, उम्मेदर्ारको प्रनतनिनध र्ा दलको प्रनतनिनध उपशस्थत हिु िआएको 
कारणले मतगणिा गिे काममा बाधा पगेुको मानििे छैि ।  

 

५४. मतगणिा पूरा हिुअुशघ मतपत्र िोक्साि भएमा: (१) मतगणिा पूरा हिुभुन्दा पवहले कुिै मतदाि 
केन्रमा प्रयोग गररएको मतपत्र र्ा मतपत्र रहेको मतपेवटका निर्ााचि अनधकृतको नियन्त्रणबाट 
गैरकािूिी तर्रले अन्यत्र लनगएमा, खोनलएमा, िोक्साि गररएमा, तोिफोि गररएमा, हराएमा र्ा 
दघुाटिार्श िोक्साि भएमा निर्ााचि अनधकृतले मतगणिाको काम स्थनगत गरी त्यसको प्रनतरे्दि 
आयोगलाई तरुुन्त ददि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको प्रनतरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटिाको 
सम्बन्धमा कुिै िाँचबझु गिुा पिे ठहयााएमा आयोगको आयिु र्ा अिगुमि टोली खटाई 
िाँचबझु गराउि सक्िेछ ।  
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(३) आयोगले उपदफा (१) बमोशिमको प्रनतरे्दि र्ा उपदफा (२) बमोशिम िाँचबझु 
गिा खटाइएको आयिु र्ा अिगुमि टोलीको प्रनतरे्दिको आधारमा त्यस्तो मतपत्र र्ा 
मतपेवटका निर्ााचि अनधकृतको नियन्त्रणबाट गैर कािूिी रुपमा अन्यत्र लनगएको, खोनलएको, 
िोक्साि गररएको, तोिफोि गररएको, हराएको र्ा दघुाटिार्श िोक्साि भएको र सोको कारण 
मतगणिा सचुारु गिा िसवकिे ठहयााएमा त्यस्तो कायाबाट असर परेका मतदाि केन्रको सम्पूणा 
मतपत्रहरु अरै्ध घोवषत गरी मतदाि रद्द गिा सक्िेछ ।  

(४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोशिम मतदाि रद्द गररएको मतदाि केन्रमा निर्ााचि 
अनधकृतले पिुः मतदाि हिुे स्थाि, नमनत र समय तोकी सोको सूचिा मतदाि केन्रमा तरुुन्त 
प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

 

५५. मतगणिा स्थलको अिनधकृत कब्िा: (१) देहायका अर्स्थामा मतगणिा स्थलको अिनधकृत 
कब्िा भएको मानििेछ:–  

(क)   कसैले बल प्रयोग गरी र्ा िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मतगणिा 
स्थललाई आफ्िो कब्िामा नलई मतगणिाको कायामा प्रभार् पारेमा,  

(ख)   कसैले मतगणिा कायामा खवटएको निर्ााचि अनधकृत र्ा कमाचारीलाई 
आफ्िो कताव्य पालिा गिा िददएमा र्ा नििको शिम्मामा रहेको मतपत्र, 

मतपेवटका र्ा मतगणिा सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा र्ा अन्य त्यस्तै 
काया गरी मतगणिाको काया निष्पि तथा स्र्तन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले 
सञ्चालि िहिुे र्ा हिु िसक्िे गरी प्रभावर्त गरेमा, र्ा  

(ग) मतगणिाको कायामा संलग्ि रहेको कुिै व्यशिले खण्ि (क) र्ा (ख) 
बमोशिमको काया गरेमा र्ा त्यस्तो काया गिा सहयोग पयुााएमा र्ा 
अिमुनत ददएमा ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम मतगणिा स्थलको अिनधकृत कब्िा भएमा निर्ााचि 
अनधकृतले मतगणिाको काया तत्काल स्थनगत गरी त्यसको प्रनतरे्दि आयोगलाई तरुुन्त ददि ु
पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिमको प्रनतरे्दि प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटिाको 
सम्बन्धमा कुिै िाँचबझु गिुा पिे ठहयााएमा आयोगको आयिु र्ा अिगुमि टोली खटाई 
िाँचबझु गराउि सक्िेछ ।  
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(४) आयोगले उपदफा (२) बमोशिमको प्रनतरे्दिको आधारमा र्ा उपदफा (३) 
बमोशिम िाँचबझु गिा खटाइएको आयिु र्ा अिगुमि टोलीको प्रनतरे्दिको आधारमा त्यस्तो 
मतगणिा स्थल उपदफा (१) बमोशिम अिनधकृत तर्रले कब्िा भएको ठहयााएमा त्यसरी 
कब्िाबाट असर परेको मतदाि केन्रको सम्पूणा मतपत्रहरु अरै्ध घोवषत गरी मतदाि रद्द 
गिेछ ।  

(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोशिम मतदाि रद्द गररएको मतदाि केन्रमा निर्ााचि 
अनधकृतले पिुः मतदाि हिुे स्थाि, नमनत र समय तोकी सोको सूचिा तरुुन्त मतदाि केन्रमा 
प्रकाशि गिुा पिेछ ।  

 

५६. मतपत्र बदर हिु ेअर्स्था: देहायका अर्स्थामा मतपत्र बदर हिुेछ :– 

(क) सम्बशन्धत मतदाि अनधकृतको दस्तखत िभएको, 
(ख) औठँाछाप लगाई र्ा दफा ३९ को उपदफा (३) बमोशिमको शचह्न र्ा 

छाप बाहेक अन्य शचह्न र्ा छाप लगाई मत सङ्केत गररएको,  
(ग) मत सङ्केत शचह्न िबशुझिे गरी लतपनतएको र्ा च्यानतएको,  
(घ) उम्मेदर्ारको निर्ााचि शचह्न रहेको कोठामा र्ा दलको निर्ााचि शचह्न 

भएको कोठामा मत सङ्केत िगरी अन्यत्र मत सङ्केत गररएको, 
(ङ) एकभन्दा बढी उम्मेदर्ार र्ा दलको निर्ााचि शचह्न भएको कोठामा 

छुट्टा–छुटै्ट मत सङ्केत गररएको, 
(च) एकभन्दा बढी उम्मेदर्ार र्ा दलको निर्ााचि शचह्न भएको कोठामा मत 

सङ्केतको शचह्न पिे गरी मत सङ्केत गररएको,   
(छ) मत सङ्केत िगरी मतदाि अनधकृतलाई वफताा ददइएको, 
(ि) कुिै पनि उम्मेदर्ार र्ा दलको निर्ााचि शचह्नमा मत सङ्केत िगररएको, 
(झ) आयोगिारा निधााररत मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रिारा मतदाि गररएको,   
(ञ) मतपेवटकाभन्दा बावहर राशखएको,  
(ट)  िाली मतपत्र, र्ा 
(ठ) आयोगले बदर हिुे भिी तोकेको मतपत्र ।  
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५७. दोहोयााई मतगणिा: (१) कुिै मतदाि केन्रको मतगणिा समाप्त िहुँदै र्ा गणिा गररएको 
मतपत्र नसलबन्दी हिुभुन्दा पवहले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात भएको 
निर्ााचिको मतगणिाको सम्बन्धमा सम्बशन्धत निर्ााचि िेत्रको कुिै उम्मेदर्ार र्ा नििको 
निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले र समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात भएको 
निर्ााचिको मतगणिाको सम्बन्धमा कुिै दलको निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले 
केही र्ा सबै मतपत्र दोहोयााई गन्ती गराई पाउँ भिी तत्काल निर्ााचि अनधकृत समि कारण 
सवहत नलशखत निरे्दि ददि सक्िेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम निरे्दि पिा आएमा निर्ााचि अनधकृतले सो निरे्दि तत्कालै 
दताा गरी दोहोयााई मतगणिा गिुा पिे देशखएमा दोहोयााई मतगणिा गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम दोहोयााई मतगणिा गिुा िपिे भएमा निर्ााचि अनधकृतले 
सोही व्यहोराको निणाय गरी त्यस्तो स्थािमा उपशस्थत रहेका सम्बशन्धत उम्मेदर्ार, निर्ााचि 
प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधलाई निर्ााचि पररणामको घोषणा गिुाभन्दा पवहले त्यस्तो 
निणायको सूचिा ददि ुपिेछ । 

 

५८. पवहलो हिु ेनिर्ााशचत हिु ेनिर्ााचि पररणामको प्रकाशि: (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु ेनिर्ााचि 
प्रणाली अन्तगातको कुिै निर्ााचि िेत्रमा मतदाि भएको सबै मतदाि केन्रहरुको मतगणिाको 
काया पूरा भइसकेपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिाको तानलका तयार गरी तोवकए बमोशिम 
निर्ााचि पररणाम प्रकाशि गिेछ र सो पररणाम तानलकाको एक प्रनत तरुुन्त आयोगमा पठाउि ु
पिेछ । 

(२) निर्ााचि अनधकृतले उपदफा (१) बमोशिम निर्ााचिको पररणाम प्रकाशशत गदाा 
सबैभन्दा बढी सदर मत पाउिे उम्मेदर्ार निर्ााशचत भएको घोषणा गरी त्यस्तो उम्मेदर्ारलाई 
आयोगले तोके बमोशिमको प्रमाणपत्र ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशिम निर्ााचि अनधकृतले निर्ााचिको पररणाम प्रकाशि 
गररसकेपनछ निर्ााचि सम्बन्धी तोवकए बमोशिमका वर्र्रणहरु भएको प्रनतरे्दि तयार गरी मु् य 
निर्ााचि अनधकृत समि र मु् य निर्ााचि अनधकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउि ु पिेछ ।  

 

५९. मत बराबर भएमा गोला हाली निणाय गिे: पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात 
भएको निर्ााचिमा कुिै निर्ााचि िेत्रमा मतदाि भएको सबै मतपत्रको मतगणिाको काम पूरा 
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भइसके पनछ दईु र्ा दईुभन्दा बढी उम्मेदर्ारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई निर्ााशचत 
उम्मेदर्ार छुट्याउि िसवकिे भएमा निर्ााचि अनधकृतले बराबर मत प्राप्त गिे उम्मेदर्ारको 
बीच गोला हाली निणाय गिुा पिेछ । त्यसरी गोलािारा छानिएको उम्मेदर्ारले एक मत बढी 
प्राप्त गरेको मानििेछ ।  

 

६०. समािपुानतक निर्ााचिको पररणामको घोषणा: (१) निर्ााचि अनधकृतले समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिको लानग खसेको मतपत्रको गणिा गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको 
कूल सदर मत सङ्ख्याको वर्र्रण आयोगले तोके बमोशिमको तानलकामा खलुाई तरुुन्त 
आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम सम्बशन्धत प्रदेशको सबै निर्ााचि िेत्रबाट आयोगले वर्र्रण 
प्राप्त गररसकेपनछ आयोगले दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको अिपुातमा अिसूुची–
१ मा उल्लेख भए बमोशिमको मत पररणाम वर्भािक सूत्रको आधारमा निर्ााशचत हिुे सङ्ख्या 
निधाारण गिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सदर मतलाई भाग गरी दलले 
प्राप्त गिे सीट सङ्ख्या बाँिफाँट गदाा कुिै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर 
भागफल हिु आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुि दलले प्राप्त गिे हो सो कुराको 
निधाारण गिेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोशिम दलले प्राप्त गिे सीट सङ्ख्या निधाारण गरेपनछ 
आयोगले त्यस्तो दलको तपाmबाट प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्र् गिे कूल सदस्य सङ्ख्याको तेिीस 
प्रनतशत मवहलाको प्रनतनिनधत्र् हिुे गरी समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली तपाmबाट निर्ााशचत गिुा 
पिे मवहलाको सङ्ख्या समेत यवकि गरी सम्बशन्धत दललाई िािकारी गराउि ुपिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशिमको िािकारी प्राप्त गरे पनछ दलले सो दलको केन्रीय 
कायाकाररणी सनमनत र्ा सो सरहको सनमनतको निणायबाट निर्ााशचत हिुे उम्मेदर्ारको छिौट 
गरी त्यसरी छिौट भएका उम्मेदर्ारको सूची आयोगले तोकेको समयनभत्र आयोग समि पेश 
गिुा पिेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोशिम दलले सूची पेश गदाा ििसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको 
नसट सङ्ख्याको आधारमा दनलत, आददर्ासी िििानत, खस आया, मधेशी, थारु, मशुस्लम, वपछनिएको 
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िेत्र, अल्पसङ्ख्यक समूदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यशिको प्रनतनिनधत्र् हिु ेगरी यथासम्भर् 
बन्द सूचीमा िाम समारे्श भएको क्रम अिसुार सूची पेश गिुा पिेछ ।  

(७) उपदफा (५) बमोशिम सम्बशन्धत दलले पेश गरेको उम्मेदर्ारको िामार्लीको 
सूची प्राप्त भएपनछ आयोगले सो सूचीमा िाम समारे्श भएका उम्मेदर्ारहरु निर्ााशचत भएको 
घोषणा गिेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोशिम निर्ााशचत भएको उम्मेदर्ारको िाम आयोगले प्रदेश प्रमखु 
समि पठाई सो िामार्ली िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(९) यस दफामा अन्यत्र ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणालीतफा को कूल सदर मतको एक दशमलर् पाँच प्रनतशत र्ा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गिे 
दलको तफा बाट मात्र उम्मेदर्ार निर्ााशचत हिुेछ ।  

(१०) उपदफा (२) बमोशिम दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणिा गदाा एक 
दशमलब पाँच प्रनतशतभन्दा कम मत प्राप्त गिे दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल 
मतमा गणिा गररिे छैि । 

६१. निर्ााशचत नमनत: (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात भएको निर्ााचिको 
सम्बन्धमा निर्ााचि अनधकृतले दफा ५८ बमोशिम निर्ााचिको पररणाम प्रकाशि गरेको नमनतलाई 
सम्बशन्धत उम्मेदर्ार निर्ााशचत भएको नमनत मानििेछ । 

(२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात भएको निर्ााचिको सम्बन्धमा आयोगले 
दफा ६० बमोशिम उम्मेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम रहेका उम्मेदर्ार निर्ााशचत भएको घोषणा 
गरेको नमनतलाई त्यस्ता उम्मेदर्ार निर्ााशचत भएको नमनत मानििेछ । 

 

६२. निर्ााचि पररणाम पेश गिे: आयोगले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली र समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली तफा को निर्ााचि पररणाम सवहतको प्रनतरे्दि निर्ााचिको िनतिा घोषणा भएको 
सात ददिनभत्र प्रदेश प्रमखु समि पठाउि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

उम्मेदर्ार तथा दलको प्रनतनिनध 
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६३. निर्ााचि प्रनतनिनध: (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु ेनिर्ााचि प्रणाली तफा को कुिै उम्मेिारले कुिै 
मतदातालाई निर्ााचिको लानग आफ्िो निर्ााचि प्रनतनिनध नियिु गरेमा सोको नलशखत सूचिा 
निर्ााचि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ । 

(२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिका सम्बन्धमा दलको तफा बाट 
गिुा पिे सम्पूणा काम कारबाही गिा दलले तोवकए बमोशिम आफ्िो निर्ााचि प्रनतनिनध नियिु 
गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशिम नियिु भएको निर्ााचि प्रनतनिनधलाई उम्मेदर्ार 
र्ा दलले ििुसकैु बखत बदर गरी अको निर्ााचि प्रनतनिनध नियिु गिा सक्िेछ र त्यसरी 
अको निर्ााचि प्रनतनिनध नियिु गरेको नलशखत सूचिा सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृतलाई तरुुन्त 
ददि ुपिेछ । 

(४) निर्ााचि प्रनतनिनधको योग्यता तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

 

६४. निर्ााचि प्रनतनिनधको कताव्य: यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियममा निर्ााचि प्रनतनिनधले 
गिुा पिे भिी उल्लेख गरे बमोशिमको काम गिुा दफा ६३ बमोशिम नियिु निर्ााचि प्रनतनिनधको 
कताव्य हिुेछ ।  

६५. मतदाि प्रनतनिनध र मतगणिा प्रनतनिनध: (१) उम्मेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले प्रत्येक मतदाि 
केन्रको लानग तोवकए बमोशिम मतदाि प्रनतनिनध नियिु गिा सक्िेछ र त्यसरी मतदाि 
प्रनतनिनध नियिु गरेको नलशखत सूचिा मतदाि अनधकृत र निर्ााचि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ 
।  

(२) उम्मेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले मतगणिा स्थलमा उपशस्थत रहि तोवकए 
बमोशिम मतगणिा प्रनतनिनध नियिु गिा सक्िेछ र त्यसरी मतगणिा प्रनतनिनध नियिु गरेको 
नलशखत सूचिा निर्ााचि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशिम नियिु भएको मतदाि प्रनतनिनधलाई उम्मेदर्ार 
र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले ििुसकैु बखत बदर गरी अको मतदाि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनध 
नियिु गिा सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशिम अको मतदाि प्रनतनिनध नियिु गररएकोमा मतदाि 
अनधकृतलाई र अको मतगणिा प्रनतनिनध नियिु गररएकोमा निर्ााचि अनधकृतलाई तरुुन्त 
िािकारी ददि ुपिेछ ।  
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(५) मतदाि प्रनतनिनध र मतगणिा प्रनतनिनधको सङ्ख्या र योग्यता तोवकए बमोशिम 
हिुेछ । 

 

६६. मतदाि प्रनतनिनध र मतगणिा प्रनतनिनधको कताव्य: यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियम 
बमोशिम मतदाि प्रनतनिनध र मतगणिा प्रनतनिनधले गिुा पिे भिी उल्लेख भएका काम गिुा 
दफा ६५ बमोशिम नियिु मतदाि प्रनतनिनध र मतगणिा प्रनतनिनधको कताव्य हिुेछ ।  

 

६७. उम्मेदर्ार र्ा कुिै प्रनतनिनध अिपुशस्थत रहेमा: यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियम 
बमोशिम निर्ााचि प्रनतनिनध, मतदाि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनध नियिु िभएमा र्ा 
उम्मेदर्ार, नििको कुिै प्रनतनिनध र्ा दलको प्रनतनिनध उपशस्थत रहि ुपिे अर्स्थामा उपशस्थत 
िरहेमा र्ा नििहरु मध्ये कसैेैले गिुा पिे काम िगरेमा सोही कारणले मात्र मतदाि र्ा 
मतगणिाको काम रोवकिे छैि र त्यस्तो काम कािूि बमोशिम भएको मानििेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद–१० 

वर्वर्ध 

६८.  उपनिर्ााचि: दफा ६ मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि पवहलो हिु ेनिर्ााशचत हिुे निर्ााचि 
प्रणाली अन्तगात निर्ााशचत कुिै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अर्नध छ मवहिाभन्दा बढी कायम 
रहँदै कुिै कारणले ररि भएमा आयोगले तोकेको नमनतमा त्यस्तो ररि सदस्यको पद 
उपनिर्ााचििारा पूनता गररिछे ।   

 

६९.  निवर्दा मतपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कसैले अको मतदाताको िामबाट मतपत्र नलइसकेको 
र्ा मतदाि गररसकेको र पनछबाट मतदाि गिा आउिे व्यशि िै र्ास्तवर्क मतदाता हो भने्न 
कुरा नििले पेश गरेको प्रमाणबाट यवकि भएमा मतदाि अनधकृतले त्यस्तो मतदातालाई निवर्दा 
मतपत्र ददिेछ । त्यस्तो निवर्दा मतपत्र ददएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्िो मत सङ्कते 
गररसकेपनछ त्यस्तो मतपत्र मतपेवटकामा िहाली सो प्रयोििको लानग राशखएको छुटै्ट खाममा 
राख्न ुपिेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशिम निवर्दा मतपत्र ददि,े राख्न ेर तत्सम्बन्धी अन्य कायावर्नध 
तोवकए बमोशिम हिुेछ । 

(३) यस ऐि बमोशिम मतगणिा गदाा उपदफा (१) बमोशिम छुटै्ट खाममा राशखएका 
निवर्दा मतपत्रहरु सो समयमा गणिा गररिे छैि । निर्ााचि सम्बन्धी उिूरी पिा आई सो 
उिूरीको निणाय गिाको लानग आर्श्यक पिे भिी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो निवर्दा 
मतपत्रहरु समेत गणिा गिा सक्िेछ । 

 

७०.  धरौटी राख्न ुपिे: (१) उम्मेदर्ारले पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिु े
निर्ााचिमा पाँच हिार रुपैयाँ सम्बशन्धत निर्ााचि अनधकृतको कायाालयमा र समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिमा उम्मेदर्ारको बन्दसूची पेश गिे दलले पच्चीस हिार 
रुपैयाँ आयोग समि धरौटी राख्न ुपिेछ । 

(२) उपदफा (१) मा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे 
निर्ााचि प्रणाली तफा  मवहला र दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक समदुाय र्ा आनथाक रुपले वर्पन्न 
उम्मेदर्ारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रनतशत छुट हिुेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोििका लानग “आनथाक रुपले वर्पन्न व्यशि” भन्नाले र्ावषाक 
पाररर्ाररक आय पचास हिार रुपैयाँभन्दा कम भएको भिी सम्बशन्धत स्थािीय तहले नसफाररस 
गरेको व्यशि सम्झि ुपछा । 

(३) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे निर्ााचिमा कुिै एक 
निर्ााचि िेत्रबाट एउटै उम्मेदर्ारको निनमि एकभन्दा बढी मिोियिपत्र दाशखला भएको 
अर्स्थामा एउटा मिोियिको लानग मात्र धरौटी राखे पगु्िेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोशिम धरौटी रा्दा उम्मेर्ार र्ा दलले िगदै रुपमा दाशखला 
गिा र्ा बैङ्कमा िगद धरौटी राखेको रनसद पेश गिा सक्िेछ ।  

 

७१. धरौटी िफत हिु:े (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिु ेनिर्ााचि प्रणाली अन्तगातको कुिै निर्ााचिमा 
मतदाि गररएको िम्मा सदर मतको दश प्रनतशतभन्दा कम सदर मत पाउिे उम्मेदर्ारको 
धरौटी िफत हिुेछ ।  

  तर निर्ााशचत उम्मेदर्ारको हकमा यो कुरा लागू हिुे छैि । 
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(२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगातको निर्ााचिमा कुिै दलले कम्तीमा एक 
सीट प्राप्त िगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी िफत हिुेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशिम धरौटी िफत हिु े अर्स्थामा बाहेक अन्य 
उम्मेदर्ार र मिोियिपत्र स्र्ीकृत िभएको र्ा िाम वफताा नलएका व्यशिले राखेको धरौटी सो 
निर्ााचि पररणाम घोषणा भएको नमनतले तीि मवहिानभत्र सम्बशन्धत व्यशि र्ा दलले वफताा नलि ु
पिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशिमको म्यादनभत्र धरौटी वफताा िनलएमा सो धरौटीको रकम 
सङ्घीय सशञ्चत कोषमा दाशखला हिुेछ । 

 

७२. निर्ााचि प्रचार प्रसार खचा: (१) पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिुे 
निर्ााचिमा उम्मेदर्ारले र समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली अन्तगात हिु ेनिर्ााचिमा दलले खचा 
गिा पाउिे रकमको हद आयोगले िेपाल रािपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी तोवकददए बमोशिम 
हिुेछ । 

(२)  दल, उम्मेदर्ार र्ा नतिको निर्ााचि प्रनतनिनधले निर्ााचिको अर्नधमा निर्ााचिमा 
भएको सम्पूणा खचाको वर्र्रण आयोगले तोकेको ढाँचामा तोवकए बमोशिम राख्न ुपिेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोििको लानग “निर्ााचिको अर्नध” भन्नाले कुिै निर्ााचि िेत्रमा 
उम्मेदर्ारको मिोियिपत्र र्ा समािपुानतक निर्ााचिका लानग उम्मेदर्ारको बन्दसूची दताा 
भएको नमनतदेशख त्यस्तो निर्ााचिको पररणाम घोषणा भएको नमनतसम्मको अर्नध सम्झि ुपछा 
। 

(३) कुिै दल र्ा उम्मेदर्ारले निर्ााचिमा गरेको िम्मा खचा उपदफा (१) बमोशिम 
तोवकएको खचाको रकमको हदभन्दा बढी हिु ुहुँदैि ।  

(४) उपदफा (२) बमोशिमको निर्ााचि खचाको वर्र्रण दल, उम्मेदर्ार र्ा नतिका 
प्रनतनिनधले निर्ााचि पररणाम घोषणा भएको नमनतले पैंतीस ददिनभत्र आयोग र्ा आयोगले तोकेको 
कायाालय समि पेश गिुा पिेछ । पवहलो हिुे निर्ााशचत हिुे निर्ााचि प्रणाली तफा को खचाको 
वर्र्रण त्यस्तो कायाालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खचाको वर्र्रण सम्बशन्धत कायाालयले 
आयोगमा पठाउि ुपिेछ ।  
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(५) यस दफा बमोशिम निर्ााचि प्रचार प्रसार खचाको वर्र्रण तोवकएको समयनभत्र 
िबझुाउिे दल र्ा उम्मेदर्ारलाई आयोगले निर्ााचि आयोग सम्बन्धी सङ्घीय कािूि बमोशिम 
िररबािा गिा  सक्िेछ । 

 

७३. निर्ााचि सम्बन्धी कागिातको गोप्यता: (१) निर्ााचिमा प्रयोग भएको कागिात र्ा वर्द्यतुीय 
उपकरणबाट मतदाि भएकोमा त्यस्तो अनभलेखमध्ये मतगणिाको प्रयोििको लानग आर्श्यकता 
अिसुार खोली हेरी मतगणिाको काम समाप्त भएपनछ नसलबन्दी गरी तोवकएको अनधकारीको 
शिम्मामा राशखिेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको नसलबन्दी मतपत्रको अधकट्टी, मतदािमा प्रयोग गररएको 
मतदाता िामार्ली र नसलबन्दी गररएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचनलत कािूि 
बमोशिम परेको उिूरीको नसलनसलामा अदालतले मात्र खोल्ि र हेिा सक्िेछ । अदालत बाहेक 
अन्य कुिै अनधकारी र्ा निकायलाई त्यस्तो नसलबन्दी खाम, थैलो र्ा बोरा खोली हेिे अनधकार 
हिुे छैि । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम अदालतले खोली हेररसकेपनछ अदालतले सो कागिात र्ा 
अनभलेख यथारुपमा नसलबन्दी गरी राख्न ुपिेछ ।  

(४) यस दफामा उशल्लशखत कागिात र्ा अनभलेख मदु्दा परेकोमा मदु्दाको अशन्तम टुङ्गो 
लागेको नमनतले र मदु्दा िपरेकोमा उिूरी गिे म्याद भिुाि भएको नमनतले तीि मवहिासम्म 
सरुशित राख्न ुपिेछ । 

 

७४. गोप्यता भङ्ग गिा िहिु:े (१) कािूि बमोशिम अनधकार पाएकोमा बाहेक निर्ााचि सम्बन्धी काम 
गिा खवटएको कुिै पनि कमाचारी, उम्मेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध, मतदाि प्रनतनिनध, मतगणिा 
प्रनतनिनध र्ा अन्य कुिै व्यशिले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत र्ा तत्सम्बन्धमा 
आफूलाई िािकारी रहेको र्ा हिु आएको अन्य कुिै कुरा कसैलाई भन्न, लेख्न, प्रकट गिा र्ा 
प्रकाश गिा हुँदैि । 

(२) यो ऐि र्ा अन्य प्रचनलत कािूिमा ििुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि यस ऐि 
अन्तगात चलेको कािूिी कारबाहीमा कुिै पनि सािी र्ा कुिै व्यशिलाई निर्ााचिमा नििले 
कसलाई मत ददएको हो भिी र्ा कसले कसलाई मत ददएको हो भिी प्रश्न गररिे छैि । 
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७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रदेश सभा र्ा त्यसको कुिै सनमनतको बैठकमा भाग नलिअुशघ 
प्रदेश सभाको अध्यिता गिे व्यशि समि अिसूुची–२ बमोशिमको ढाँचामा शपथ नलि ुपिेछ 
। 

  तर संवर्धािको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोशिमको सदस्यले प्रदेश प्रमखु समि 
शपथ नलि ुपिेछ । 

  (२) कुिै सदस्यले आफ्िो मातभृाषामा शपथ नलि चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा 
(१) बमोशिमको शपथको व्यहोरा आफ्िो मातभृाषामा अिरु्ाद गरी सो अिरु्ादको प्रनत प्रदेश 
सभा र्ा त्यसको कुिै सनमनतको पवहलो बैठकमा भाग नलि ु तीि ददि अगारै् प्रदेश सभा 
सशचर्ालयलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

  (३) यस दफा बमोशिम सदस्यले शपथ नलए पनछ आफूले नलएको शपथको प्रनतमा 
हस्तािर गरी प्रदेश सभाको अध्यिता गिे व्यशि समि पेश गिुा पिेछ । 

  (४) कुिै सदस्यले आफ्िो मातभृाषामा शपथ नलएकोमा सरकारी कामकािको िेपाली 
भाषा र अन्य िेपाली मातभृाषाको शपथको प्रनतहरुमा हस्तािर गरी प्रदेश सभाको अध्यिता 
गिे व्यशि समि पेश गिुा पिेछ । 

  (५) यस दफा बमोशिम सदस्यले नलएको शपथको अनभलेख प्रदेश सभा सशचर्ालयले 
राख्नछे । 

 

७६. आदेश िारी गिे र निदेशि ददि:े (१) यो ऐि र यस ऐि अन्तगात बिेको नियमको अधीिमा 
रही आयोगले आर्श्यक आदेश िारी गिा सक्िेछ र त्यस्तो आदेश िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि 
गिुा पिेछ ।  

(२) आयोगले निर्ााचि सञ्चालिको लानग निर्ााचिको काममा खवटएका कमाचारीलाई 
आर्श्यक निदेशि ददि सक्िेछ । 

(३) यस दफा बमोशिम आयोगले िारी गरेको आदेश र निदेशि पालिा गिुा िेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थािीय तह, सरकारी कायाालय तथा निकाय, सरकारी, अधासरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदर्ार, नििको प्रनतनिनध, निर्ााचि सम्बन्धी काम 
कारबाहीको प्रचार प्रसार गिे व्यशि तथा निर्ााचिको काममा खवटएका कमाचारी समेतको 
कताव्य हिुेछ । 
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७७. मद्दत नलि सवकि:े (१) निर्ााचि अनधकृत, मतदाि अनधकृत र्ा आयोगले निर्ााचिको काममा 
खटाएको अिगुमि टोली, पयारे्िक र्ा अन्य कुिै अनधकृतले निर्ााचिको कामको नसलनसलामा 
कुिै पनि सरकारी र्ा सरुिा निकायको मद्दत नलि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम मद्दत मानगएमा आर्श्यक मद्दत पयुााउि ुसम्बशन्धत सबैको 
कताव्य हिुेछ ।  

 

७८. कारबाही गिा सक्ि:े कुिै निर्ााचि अनधकृतले संवर्धाि, निर्ााचि सम्बन्धी कािूि तथा आयोगले 
ददएको निदेशि वर्परीत काया गरेमा आयोगले त्यस्तो निर्ााचि अनधकृतको नियशुि बदर गरी 
अको निर्ााचि अनधकृत नियिु गिा र्ा वर्भागीय कारबाहीको लानग सम्बशन्धत निकायमा लेखी 
पठाउि सक्िेछ । 

 

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

 

८०. निदेशशका र्ा कायावर्नध बिाई लागू गिा सक्ि:े आयोगले यो ऐि र्ा यस ऐि अन्तगात बिेको 
नियमको अधीिमा रही आर्श्यक निदेशशका र्ा कायावर्नध बिाई लागू गिा सक्िेछ ।  
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अिसूुची–१ 

(दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 
 

मत पररणाम वर्भािक सूत्र 

 

 मत पररणाम वर्भािक सूत्र अिसुार प्रत्येक दलको लानग खसेको मतलाई भाग गिे पिनतले 
शृ्रङ्खलार्द्ध रुपमा भाग गररिेछ । यस अिसुार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत पररणामलाई धेरै 
भािकहरुले भाग गररन्छ । (उदाहरण:१, ३, ५, ७, ९ आदद) त्यसरी भाग प्राप्त हिुे िनतिालाई 
दलको भागफल (क्ोसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपनछ सीट सङ्ख्याहरु ठूलो 
भागफलबाट सािोलाई बाँिफाँट गदै सीट िसवकँदासम्म बाँिफाँट गररिेछ । यसरी बाँिफाँट 
गदाा कुिै दलले िनतसकैु मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले बन्दसूचीमा सूचीकृत गरेको 
उम्मेदर्ार सङ्ख्यामा सीनमत रही त्यस्तो राििीनतक दलले प्राप्त गिे सीटको बाँिफाँट गररिेछ 
। 
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अिसूुची–२ 

(दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

शपथको ढाचँा 
 

म (सम्बशन्धत सदस्यको पूरा िाम) ......................................... मलुकु र ििताप्रनत पूणा बफादार 
रही सत्यनिष्ठापूर्ाक प्रनतज्ञा गछुा÷ईश्वरको िाममा शपथ नलन्छु वक िपेालको सार्ाभौमसिा र रािकीयसिा 
िेपाली िितामा रहेको िपेालको संवर्धािप्रनत पूणा र्फादार रहँदै प्रदेश सभाको सदस्य पदको कामकाि 
प्रचनलत कािूिको अधीिमा रही मलुकु र ििताको सोझो शचताई, कसैको िर िमािी, पिपात िगरी, 
पूर्ााग्रह र्ा खराब भार्िा िनलई पदीय गोपिीयता कायम राखी ईमान्दारीका साथ गिेछु । 

 

नमनत:–         दस्तखत:– 

         िाम, थर:–  

 


