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प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि नियमार्ली, २०७४ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत  

 २०७४।६।१२ 

संशोधि 

प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि (पहिलो संशोधि) नियमार्ली, २०७४ २०७४।६।२७ 

 प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा ७९ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी 
निर्ााचि आयोगले देिायका नियमिरू बिाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभभक 

1. संशिप्त िाम र प्रारभभः(१) यी नियमिरूको िाम “प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि नियमार्ली, 
२०७४” रिेको छ ।  

(२) यो नियमार्ली तरुुन्त प्रारभभ ििुेछ । 

 

2. पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अर्ा िलागेमा यस नियमार्लीमा,– 

(क)   “ऐि” भन्नाले प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७४ सभझि ुपछा । 

(ख)   “निर्ााचि कायाक्रम” भन्नाले नियम ३ बमोशजमको निर्ााचि कायाक्रम 
सभझि ुपछा । 

(ग)   “निर्ााचि शचन्ि” भन्नाले ऐिको दफा ३१ बमोशजम आयोगले निधाारण 
गरेको निर्ााचि शचन्ि सभझि ुपछा । 

(घ) “निर्ााचि कायाालय” भन्नाले शजल्ला निर्ााचि कायाालय र्ा िेत्रीय 
निर्ााचि कायाालय सभझि ुपछा । 

(ङ) “मतगणिा प्रनतनिनध” भन्नाले उभमेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले 
मतगणिाको काममा प्रनतनिनधत्र् गिाको लानग नियम ४५ बमोशजम 
नियकु्त गरेको व्यशक्त सभझि ुपछा । 
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(च)   “मतदाि केन्र” भन्नाले निर्ााचिमा मतदाि गिे प्रयोजिको लानग ऐिको 
दफा ३४ बमोशजम आयोगले तोकेको मतदाि केन्र सभझि ुपछा र सो 
शब्दले मतदाि उपकेन्रलाई समेत जिाउँछ । 

(छ)  “मतदाि प्रनतनिनध” भन्नाले उभमेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले मतदाि 
केन्रमा प्रनतनिनधत्र् गिाको लानग नियम ४४ बमोशजम नियकु्त गरेको 
व्यशक्त सभझि ुपछा ।  

(ज) “मिोियिपत्र” भन्नाले निर्ााचिमा उभमेदर्ारीको लानग निर्ााचि अनधकृत 
समि पेश भएको मिोियिपत्र सभझि ुपछा । 

 

पररच्छेद–२ 

निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा 

3. निर्ााचि कायाक्रम निधाारणः (१) ऐिको दफा ६ बमोशजम निर्ााचिको नमनत तोहकएको 
सूचिा प्रकाशि भएपनछ आयोगले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचिको 
लानग निर्ााचिमा भाग नलि चािि े दलले आयोगमा निरे्दि पेश गिे, उभमेदर्ारको 
बन्दसूची पेश गिे, उभमेदर्ारको बन्दसूची जाँचबझु गिे, बन्दसूची सच्याउिे, उभमेदर्ारको 
बन्दसूची प्रकाशि गिे, उभमेदर्ारले िाम हफताा नलि,े उभमेदर्ारको बन्दसूची उपर दाबी 
हर्रोध गिे, उभमेदर्ारको बन्दसूची उपर छािबीि गिे र उभमेदर्ारको अशन्तम बन्दसूची 
प्रकाशि गिे समेतको निर्ााचि कायाक्रम निधाारण गिेछ । 

(२) आयोगले पहिलो ििु ेनिर्ााशचत ििु ेनिर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिको 
लानग उभमेदर्ारको मिोियिपत्र दताा गिे, मिोियिपत्र दताा भएको उभमेदर्ारको 
िामार्लीको सूची प्रकाशि गिे, उभमेदर्ारीको दाबी हर्रोधमा उजूरी ददिे, मिोियिपत्र र 
उजूरी उपर जाँचबझु गिे, मिोियि भएको उभमेदर्ारको िामार्ली प्रकाशि गिे, 

उभमेदर्ारले िाम हफताा नलि,े उभमेदर्ारको अशन्तम िामार्ली प्रकाशि गिे, उभमेदर्ारलाई 
निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिे र मतदाि गिे नमनत, समय र  स्र्ाि समेत उल्लेख भएको 
निर्ााचि कायाक्रम निधाारण गिेछ ।   

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम आयोगले निधाारण गरेको निर्ााचि 
कायाक्रमको सूचिा िेपाल राजपत्रमा प्रकाशि गिुा पिेछ ।    
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4. निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा प्रकाशि गिुा पिेः (१) निर्ााचि अनधकृतले पहिलो ििु े
निर्ााशचत ििु े निर्ााचि प्रणालीसँग सभबशन्धत निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा आफ्िो 
कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

  (२) नियम १३ बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतले समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणालीसँग सभबशन्धत निर्ााचि कायाक्रमको सूचिा आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि 
गिुा पिेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

निर्ााचि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार 

5. मखु्य निर्ााचि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकारः ऐि तर्ा यस नियमार्लीमा अन्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अनधकारका अनतररक्त मखु्य निर्ााचि अनधकृतको अन्य काम, 

कताव्य र अनधकार देिाय बमोशजम ििुेछः- 

(क) निर्ााचिको लानग आर्श्यक पिे जिशशक्त व्यर्स्र्ापिको लानग प्रमखु 
शजल्ला अनधकारीबाट ऐिको दफा १० को उपदफा (४) बमोशजमका 
कमाचारी तर्ा शशिकको हर्र्रण माग गिे, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम हर्र्रण प्राप्त भएपनछ प्रमखु शजल्ला अनधकारी, 
सभबशन्धत निर्ााचि अनधकृत तर्ा निर्ााचि अनधकारीसँग समन्र्य गरी 
निर्ााचिको लानग आर्श्यक पिे कमाचारी तर्ा शशिकको िामार्ली 
सभबशन्धत निर्ााचि अनधकृतलाई उपलब्ध गराउिे, 

(ग) निर्ााचि सभपन्न भएपनछ शजल्लानभत्रका निर्ााचि अनधकृतबाट प्राप्त 
प्रनतरे्दिको आधारमा एकमषु्ट प्रनतरे्दि तयार गरी आयोग समि पेश 
गिे, 

(घ) शजल्लानभत्रका निर्ााचि सभबन्धी कामको सपुरररे्िण र समन्र्यको लानग 
आयोगले तोके बमोशजमका अन्य काम गिे । 

 

6. निर्ााचि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकारः (१) ऐि तर्ा यस नियमार्लीमा अन्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अनधकारका अनतररक्त निर्ााचि अनधकृतको अन्य काम, कताव्य 
र अनधकार देिाय बमोशजम ििुेछः- 
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(क) आयोगबाट प्राप्त भएको मतदाि केन्रको सूची आफ्िो कायाालयमा 
प्रकाशि गिे, 

(ख) निर्ााचि अनधकृतको कायाालयलाई आर्श्यक पिे सिायक निर्ााचि 
अनधकृत तर्ा अन्य कमाचारी नियकु्त गिे, 

(ग)  नियम ५ को खण्ड (ख) बमोशजम मखु्य निर्ााचि अनधकृतको 
कायाालयबाट प्राप्त हर्र्रणको आधारमा मतदाि अनधकृत, सिायक मतदाि 
अनधकृत र अन्य सिायक कमाचारी नियकु्त गरी मतदाि केन्रमा खटाउिे,    

(घ) आयोगले उपलब्ध गराएका मतपत्र तर्ा अन्य निर्ााचि सामग्री रुज ुगरी 
बझुी नलिे,   

(ङ) सिायक निर्ााचि अनधकृत, मतदाि अनधकृत र सिायक मतदाि 
अनधकृतलाई निर्ााचि तर्ा मतदाि सभबन्धी प्रहक्रयाको हर्षयमा 
अनभमशुखकरण गिे, गराउिे,  

(च) आयोगबाट प्राप्त मतपत्र लगायतका निर्ााचि सामाग्री मतदाि अनधकृतलाई 
उपलब्ध गराउिे, 

(छ) मतदाि केन्र तर्ा मतगणिा गिे स्र्ाि र सो कायामा खहटि ेकमाचारीको 
आर्श्यक सरुिा प्रबन्धको लानग स्र्ािीय प्रशासिसँग समन्र्य गिे, 

(ज) मतदािको ददि हर्नभन्न घभुती टोलीसमेत खटाई मतदाि केन्रमा मतदाि 
कायाको अिगुमि, निरीिण तर्ा रेखदेख गिे, गराउिे, 

(झ) मतदाि काया समाप्त भएपनछ मतदाि केन्रबाट मतगणिा गिा तोहकएको 
स्र्ािमा प्राप्त भएका मतपेहटका बझुी सरुशित सार् राख्न,े  

(ञ) सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रनभत्रका सबै मतदाि केन्रबाट मतपेहटका सङ्कलि 
भएपनछ मतगणिा गिे, 

(ट)   मतगणिा काया प्रारभभ भएपनछ समय–समयमा मतगणिा पररणामको 
बारेमा मतगणिा स्र्लमा जािकरी गराई सोको हर्र्रण आयोगमा 
पठाउिे,   

(ठ)  मतगणिा काया समाप्त भएपनछ निर्ााचि पररणामको घोषणा गिे, 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

(ड) निर्ााचि सभपन्न भएपनछ सोको पररणाम निर्ााचि कायाालय, मखु्य निर्ााचि 
अनधकृतको कायाालय र आयोगमा पठाउिे, 

(ढ) मतदाि अनधकृतबाट प्राप्त भएका बाँकी निर्ााचि सामग्री निर्ााचि 
कायाालयमा बझुाउि,े 

(ण) आयोगबाट स्र्ीकृत आनर्ाक निदेशशकामा उल्लेख भए बमोशजम खचा लेख्न े
र लेखा राख्न,े 

(त) निर्ााचि सभबन्धी सभपूणा खचाको आन्तररक लेखा परीिण गराई सो 
सभबन्धी सभपूणा हर्र्रण आयोगमा बझुाउिे, 

(र्) निर्ााचि पयारे्िणलाई व्यर्शस्र्त र मयााददत बिाउि आर्श्यक व्यर्स्र्ा 
गिे,  

(द) प्रचनलत कािूिी व्यर्स्र्ा र निर्ााचि आयोगले समय–समयमा ददएका 
आदेश र्ा निदेशिको अधीिमा रिी निर्ााचि कायाक्रम अिसुारका सबै 
काया सभपन्न गिे ।  

(२) निर्ााचि अनधकृतको प्रत्यि निदेशिमा रिी ऐि तर्ा यस नियमार्ली 
बमोशजम निर्ााचि सभबन्धी काममा निर्ााचि अनधकृतलाई सियोग गिुा सिायक निर्ााचि 
अनधकृतको कताव्य ििुेछ ।  

 

7. मतदाि अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकारः (१) ऐि तर्ा यस नियमार्लीमा अन्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अनधकारका अनतररक्त मतदाि अनधकृतको अन्य काम, कताव्य 
र अनधकार देिाय बमोशजम ििुेछः- 

(क) मतदाि अनधकृतमा नियकु्त भएपनछ निर्ााचि सभबन्धी तालीम तर्ा 
अनभमशुखकरण कायाक्रममा भाग नलि,े 

(ख)  निर्ााचि अनधकृतको कायाालयबाट उपलब्ध गराइएका मतपत्र लगायतका 
निर्ााचि सामग्री रुज ुगरी बझुी नलि,े  

(ग) निर्ााचि कायाालयबाट उपलब्ध गराइएका मतदाि केन्र सभबन्धी अन्य 
निर्ााचि सामग्री रुज ुगरी बझुी नलि,े 
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(घ) आफूलाई तोहकएको मतदाि केन्रमा खटाईएका सिायक मतदाि 
अनधकृत, अन्य कमाचारी तर्ा सरुिाकमीसँग समन्र्य गिे,  

(ङ)  आफूलाई तोहकएको मतदाि केन्रमा तोहकएको समयनभत्र पगुी 
आयोगद्वारा निधााररत तररकाले मतदाि केन्र निमााण गिे,  

(च)  सरुिा, भौगोनलक कदठिाइ तर्ा अन्य कुिै मिानसब कारणले तोहकएको 
मतदाि केन्रमा निर्ााचि सभपन्न गराउि िसहकिे भई तत्काल अको 
मतदाि केन्र स्र्ापिा गिुापिे अर्स्र्ा भएमा त्यसको जािकारी तरुुन्त 
निर्ााचि अनधकृतलाई गराउिे, 

(छ)  मतदाि कायामा सियोग गिा आयोगले तोकेको सङ्खख्यामा स्र्यंसेर्क 
नियकु्त गिे,  

(ज)  मतदाि कायालाई सिज तररकाले सभपन्न गिा दल तर्ा उभमेदर्ारका 
स्र्ािीय प्रनतनिनधसँग समन्र्य गिे,   

(झ)  मतदाि कायालाई सचुारु रुपले अशघ बढाउि चिाखो भई मतदाि कायाको 
निरन्तर अिगुमि गिे,  

(ञ) मतदािको ददि मतदािको गनतहर्नध सभबन्धमा समय–समयमा निर्ााचि 
अनधकृतलाई जािकारी गराउिे,  

(ट)  मतदािको ददि मतदाि केन्रमा आउिे हर्नभन्न घभुती टोली, पयारे्िक, 

पत्रकार, अिगुमिकताा र सरुिाकमीलाई मतदाि कायाको अर्स्र्ाबारे 
जािकारी ददिे, 

(ठ)  मतदाि केन्रमा स्र्च्छ, निष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा मतदाि काया सभपन्न 
गराउिे,   

(ड) मतदाि काया समाप्त भएपनछ आयोगद्वारा स्र्ीकृत निदेशशका बमोशजम 
मचुलु्का गराई मतपेहटका तर्ा अन्य निर्ााचि सामग्री आर्श्यकता अिसुार 
नसल गरी सरुशित तररकाले निर्ााचि अनधकृतलाई बझुाउिे,   

(ढ) प्रचनलत कािूिी व्यर्स्र्ा र आयोगले समय–समयमा ददएका आदेश र्ा 
निदेशिको अधीिमा रिी मतदाि काया सभपन्न गिे ।  
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(२) मतदाि अनधकृतको प्रत्यि निदेशिमा रिी मतदाि काया सभपन्न गराउि 
मतदाि अनधकृतलाई सियोग गिुा सिायक मतदाि अनधकृतको कताव्य ििुेछ ।  

(३) काब ुबाहिरको पररस्र्नत पिा गई मतदाि अनधकृतले मतदाि काया गराउि 
िसक्िे भएमा सिायक मतदाि अनधकृतले ऐि तर्ा यस नियमार्ली बमोशजम मतदाि 
अनधकृतले गिुापिे भिी तोहकएका सभपूणा काम कारबािी सभपन्न गिुा पिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम मतदाि अनधकृतले काया सभपादि गिा िसकेको 
जािकारी मतदाि अनधकृत र्ा सिायक मतदाि अनधकृतले तत्काल निर्ााचि अनधकृतलाई 
ददि ुपिेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

पहिलो ििु ेनिर्ााशचत ििु ेनिर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचिमा उभमेदर्ारको मिोियि 

8. मिोियिपत्र दताा गराउि सक्िःे (१) पहिलो ििुे निर्ााशचत ििु ेनिर्ााचि प्रणाली बमोशजम 
ििुे निर्ााचिमा उभमेदर्ार ििु चाििे संहर्धाि तर्ा ऐि बमोशजम योग्यता पगेुको व्यशक्त 
आफैं ले र्ा निजको प्रनतनिनध, प्रस्तार्क र्ा समर्ाक माफा त निर्ााचि कायाक्रमको सूचिामा 
उशल्लशखत नमनत र समयमा निर्ााचि अनधकृतको कायाालयमा मिोियिपत्र दताा गिा र्ा 
गराउि सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मिोियिपत्र दताा गदाा र्ा गराउँदा एकजिाले  
प्रस्तार् र अको एकजिाले समर्ाि गरी सिीछाप गरेको ििु ुपिेछ । त्यस्तो प्रस्तार्क र 
समर्ाकको सोिी प्रदेशको निर्ााचि िेत्र अन्तगातको गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको 
र्डाको मतदाता िामार्लीमा िाम समारे्श भएको निस्सा समेत मिोियिपत्र सार् संलग्ि 
गरेको ििु ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम कुिै व्यशक्तको मिोियिपत्र दताा गदाा र्ा गराउँदा 
फरक–फरक व्यशक्त प्रस्तार्क र समर्ाक रिेका बढीमा दईुर्टा मिोियिपत्र दताा गिा 
र्ा गराउि सहकिेछ । 

(४) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचि निर्ााचिमा कुिै दलले 
पेश गरेको उभमेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको व्यशक्त पहिलो ििुे निर्ााशचत 
ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिमा उभमेदर्ार ििु र त्यस्तो व्यशक्तलाई 
उभमेदर्ार मिोियि गिा पाइिे छैि ।    
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9. मिोियिपत्र सार् उभमेदर्ारले पेश गिुापिे कागजातः ऐिको दफा २० बमोशजम मिोियि 
पत्र दाशखला गदाा उभमेदर्ारले मिोियिपत्र सार् देिायका कागजात पेश गिुा पिेछः- 

(क) िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र र्ा मतदाता पररचयपत्रको प्रनतनलहप, 

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

(ग)  ऐिको दफा ७० बमोशजम धरौटी जभमा गरेको रसीद र्ा भौचर, 

(घ) दलको उभमेदर्ारको िकमा ऐिको दफा १८ को उपदफा (४) 
बमोशजमको औपचाररक पत्र । 

 

10. उभमेदर्ारको िामार्लीको सूची प्रकाशि गिेः पहिलो ििु े निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम ििु ेनिर्ााचिका सभबन्धमा मिोियिपत्र दताा गिे समय समाप्त भएपनछ निर्ााचि 
अनधकृतले नियम ८ बमोशजम मिोियिपत्र दताा गराएका उभमेदर्ारको िामार्लीको सूची 
आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ र त्यसको एकप्रनत आयोगमा पठाउि ुपिेछ । 

 

11. मिोियिपत्रको जाचँ गिेः (१) निर्ााचि अनधकृतले ऐिको दफा २० बमोशजम दताा ििु 
आएका मिोियिपत्रको जाँच गदाा ऐिको दफा २१ बमोशजम कुिै उभमेदर्ारको हर्रोधमा 
उजूरी परेको रिेछ भिे सो सभबन्धमा समेत आर्श्यक जाँचबझु गरी निणाय गिुा पिेछ । 

(२) मिोियिपत्र जाँच गदाा कुिै निर्ााचि िेत्रमा एकै व्यशक्तको दईुर्टा 
मिोियिपत्र दताा भएकोमा दईुर्टै मिोियिपत्र रीतपूर्ाकका रिेछि ् भिे निर्ााचि 
अनधकृतले सभबशन्धत उभमेदर्ार र्ा निजको प्रनतनिनध, प्रस्तार्क र्ा समर्ाकको इच्छा 
अिसुार कुिै एउटा मिोियिपत्र कायम गिुा पिेछ । 

तर त्यस्तो उभमेदर्ार, निजको प्रनतनिनध, प्रस्तार्क र्ा समर्ाक उपशस्र्त िभएको 
अर्स्र्ामा निर्ााचि अनधकृतले कुिै एक मिोियिपत्र कायम गिा सक्िेछ । 

(३) मिोियिपत्रको जाचँ गदाा मिोियिपत्रमा रिेको सािोनतिो भलूचकुको 
कारणले मात्र सो मिोियिपत्र बदर ििुे छैि । 

 स्पष्टीकरणः यस उपनियम र नियम २८ को उपनियम (२) को प्रयोजिको लानग 
“सािोनतिो भलूचकु” भन्नाले मतदाता िामार्लीमा र्ा मिोियिपत्रमा उभमेदर्ार, 
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प्रस्तार्क र्ा निजसँग सभबशन्धत व्यशक्तको िाम, र्र, उमेर, र्ति र्ा क्रमसङ्खख्याको 
लेखाई र्ा छपाई सभबन्धी प्राहर्नधक र्ा अिर, मात्रा र्ा अङ्कको सामान्य त्रहुट सभझि ु
पछा । 

 

12. निहर्ारोध निर्ााशचत भएको घोषणाः (१) पहिलो ििुे निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम 
ििुे निर्ााचिका लानग कुिै निर्ााचि िेत्रमा ऐिको दफा २६ बमोशजम उभमेदर्ारको 
अशन्तम िामार्ली प्रकाशि गदाा एक जिामात्र उभमेदर्ार कायम ििु आएमा निर्ााचि 
अनधकृतले त्यस्तो उभमेदर्ारलाई ऐिको दफा २७ बमोशजम निहर्ारोध निर्ााशचत भएको 
घोषणा गरी सोको जािकारी आयोगलाई तरुुन्त ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निहर्ारोध निर्ााशचत भएको उभमेदर्ारलाई निर्ााचि 
अनधकृतले मतदाि गिा तोहकएको समय समाप्त भएपनछ निर्ााशचत भएको प्रमाणपत्र  
ददिेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचिका लानग निर्ााचि अनधकृतको नियशुक्त र 
उभमेदर्ारको मिोियि 

13. निर्ााचि अनधकृत सभबन्धी हर्शषे व्यर्स्र्ाः (१) आयोगले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम ििुे निर्ााचिका लानग निर्ााचि आयोग ऐि, २०७३ को दफा १९ बमोशजम 
एकजिा निर्ााचि अनधकृत र आर्श्यक सङ्खख्यामा सिायक निर्ााचि अनधकृत नियकु्त गिा 
सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम ििुे निर्ााचिका लानग नियम ३ को उपनियम (१) बमोशजमको निर्ााचि 
कायाक्रम अिसुार गिुापिे काया सभपादि गिा आर्श्यक सङ्खख्यामा कमाचारी खटाउि 
सक्िेछ ।    

(३) नियम ३ को उपनियम (१) बमोशजमको निर्ााचि कायाक्रम एरं् सो 
सभबन्धमा आयोगले समय–समयमा ददएको निदेशि अिसुार समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचि सभबन्धी सभपूणा काम कारबािी उपनियम (१) बमोशजम 
नियकु्त निर्ााचि अनधकृतले सभपादि गिुा पिेछ ।  
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14. उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गिेः  (१) नियम ३ को उपनियम (१) बमोशजमको निर्ााचि 
कायाक्रम प्रकाशि भएपनछ समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिमा भाग 
नलि चाििे दलले ऐिको दफा २८ बमोशजम तयार गरेको उभमेदर्ारको बन्दसूची 
निर्ााचि कायाक्रममा उशल्लशखत नमनत र समयनभत्र आयोग समि पेश गिुा पिेछ । 

(२) दलले उपनियम (१) बमोशजम उभमेदर्ारको बन्दसूची तयार गदाा सभबशन्धत 
प्रदेशको भौगोनलक सन्तलुिलाई समेत ध्याि ददई जिसङ्खख्याको आधारमा यर्ासभभर् 
अिसूुची–१ मा उल्लेख भए बमोशजम दनलत, आददर्ासी जिजानत, खस आया, मधेसी, र्ारु, 

मशुस्लम, हपछनडएको िेत्र तर्ा अल्पसङ्खख्यक समदुाय समेतको प्रनतनिनधत्र् ििुे गरी 
समारे्शी नसद्धान्त बमोशजम तयार गिुा पिेछ ।   

(३) उपनियम (२) बमोशजम दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा प्रत्येक 
समारे्शी समूिबाट कभतीमा पचास प्रनतशत महिलाको िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अपाङ्गता भएको 
व्यशक्तको िाम समेत समारे्श गिुा पिेछ । 

(५) उपनियम (१) बमोशजम दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजम निर्ााशचत ििु ेकूल सदस्य सङ्खख्याको दश प्रनतशत भन्दा कम सङ्खख्यांमा 
उभमेदर्ारी ददएमा आयोगले त्यस्तो बन्दसूची दताा गिे छैि । 

(६) एकल चिुार् शचन्ि नलई निर्ााचिमा सिभागी ििुे गरी दताा भएका दलले 
उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा सभबशन्धत उभमेदर्ार कुि राजिीनतक दलसँग सभबशन्धत 
िो सो समेत खलुाउि ुपिेछ । 

(७) दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गिे ढाँचा अिसूुची–२ बमोशजम ििुेछ । 

(८) उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गिे तर्ा सो उपर छािबीि गिे सभबन्धी अन्य 
प्रकृया आयोगबाट स्र्ीकृत निदेशशका बमोशजम ििुेछ ।  

 

                             

   पहिलो संशोधिद्वारा र्प ।   
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15. उभमेदर्ारले िाम हफताा नलि सक्िःे (१) उभमेदर्ारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुिै 
उभमेदर्ारले निर्ााचि कायाक्रममा तोहकएको समयार्नधनभत्र आफ्िो िाम हफताा नलि 
चािेमा नियम १३ बमोशजमको निर्ााचि अनधकृत समि निरे्दि ददि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम िाम हफताा नलि कुिै निरे्दि परेमा त्यस्तो 
उभमेदर्ारको िाम उभमेदर्ारको बन्दसूचीबाट िटाई सोको जािकारी सभबशन्धत दललाई 
ददइिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम कुिै उभमेदर्ारले िाम हफताा नलएको जािकारी प्राप्त 
भए पनछ निर्ााचि कायाक्रममा तोहकएको समयनभत्र त्यस्तो दलले अको उभमेदर्ार 
मिोियि गरी पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम दलले अको उभमेदर्ार मिोियि गरी पठाउँदा जिु 
समारे्शी समूिको उभमेदर्ारले िाम हफताा नलएको िो सोिी समूिको उभमेदर्ार मिोियि 
गरी पठाउि ुपिेछ ।   

 

16. दाबी हर्रोध तर्ा उभमेदर्ारको अशन्तम बन्दसूची प्रकाशिः (१) समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजम आयोग समि प्राप्त ििु आएको उभमेदर्ारको बन्दसूची आयोगले ऐि 
तर्ा यस नियमार्ली बमोशजम जाँचबझु गरी सार्ाजनिक गरेपनछ त्यस्तो सूचीमा िाम 
समारे्श भएका कुिै उभमेदर्ार संहर्धाि तर्ा ऐि बमोशजम योग्यता िपगेुको भिी 
सभबशन्धत प्रदेशको कुिै मतदाताले आयोग समि दाबी हर्रोध गिा सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिा आएको दाबी हर्रोध उपर आयोगले आर्श्यक 
जाँचबझु गदाा कुिै उभमेदर्ारको योग्यता िपगेुको देशखएमा त्यस्तो उभमेदर्ारको िाम 
उभमेदर्ारको बन्दसूचीबाट िटाई आयोगले उभमेदर्ारको अशन्तम बन्दसूची प्रकाशि 
गिेछ । 

तर यसरी कुिै उभमेदर्ारको िाम उभमेदर्ारको बन्दसूचीबाट िटाउि ु अशघ 
निजलाई आफ्िो भिाई पेश गिे मौका ददि ुपिेछ । 

 

17. समािपुानतक निर्ााचिको लानग मिोियिपत्र कायम ििुःे (१) समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचिका लानग सभबशन्धत दलले प्रत्येक प्रदेशका लानग आयोगमा 
पेश गरेको उभमेदर्ारको बन्दसूचीलाई िै त्यस्तो उभमेदर्ारको मिोियिपत्र मानििेछ । 
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(२) दलले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिको लानग 
उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा त्यस्तो बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएका प्रत्येक 
उभमेदर्ारको िेपाली िागररकताको प्रमाणपत्र र्ा मतदाता पररचयपत्रको प्रनतनलहप, 

सभबशन्धत प्रदेशनभत्रको गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको मतदाता िामार्लीमा िाम 
समारे्श भएको निस्सा, उभमेदर्ार ििुे व्यशक्तको मञ्जुरीिामा तर्ा ऐिको दफा ७० 
बमोशजम धरौटी राखेको भौचर र्ा िगदी रनसद समेत पेश गिुा पिेछ । 

   

पररच्छेद–६ 

निर्ााचि शचन्ि 

18. निर्ााचि शचन्ि निधाारण गिेः निर्ााचि प्रयोजिको लानग दललाई र स्र्तन्त्र उभमेदर्ारलाई 
हर्तरण गिे निर्ााचि शचन्ि आयोगले निधाारण गरी िेपाल राजपत्रमा प्रकाशि गिेछ ।
   

19. दल तर्ा उभमेदर्ारलाई निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिेः (१) आयोगले समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली अन्तगात ििु े निर्ााचिको लानग दललाई निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गदाा नियम १८ 
बमोशजम त्यस्तो दललाई निधाारण गररएको निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिुा पिेछ ।  

(२) निर्ााचि अनधकृतले पहिलो ििुे निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली अन्तगात ििु े
निर्ााचिमा दलको उभमेदर्ारलाई नियम १८ बमोशजम त्यस्तो दललाई निधाारण गररएको 
निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिुा पिेछ । 

(३) निर्ााचि अनधकृतले स्र्तन्त्र उभमेदर्ारलाई आयोगले नियम १८ बमोशजम 
स्र्तन्त्र उभमेदर्ारका लानग निधाारण गरेको समूिबाट निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिुा पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम निर्ााचि अनधकृतले निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गदाा 
त्यस्ता उभमेदर्ारलाई निर्ााचि शचन्ि रोज्ि लगाई उभमेदर्ार र्ा निजको प्रनतनिनधको 
रोिर्रमा प्रदाि गिुा पिेछ । 

तर निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गदाा उभमेदर्ार र्ा निजको प्रनतनिनध उपशस्र्त िभएको 
कारणबाट यस नियम बमोशजम निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिे कायामा बाधा पगेुको मानिि े
छैि । 
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(५) उपनियम (४) बमोशजम निर्ााचि शचन्ि रोज्ि लगाउँदा एकभन्दा बढी 
उभमेदर्ारले एउटै निर्ााचि शचन्ि रोजेमा त्यस्तो उभमेदर्ारको िामको िेपाली 
र्णाािकु्रमको आधारमा प्रार्नमकता ददई निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गिुा पिेछ । 

(६) निर्ााचि अनधकृतले यस नियम बमोशजम निर्ााचि शचन्ि प्रदाि गरेको सूचिा 
आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गरी सो सूचिाको एकप्रनत आयोगमा तरुुन्त पठाउि ु       
पिेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

मतदाि केन्र, मतपत्र र मतपेहटका 

20. मतदाि केन्र तोक्िःे (१) आयोगले ऐिको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोशजम मतदाि 
केन्र तोक्दा मतदाताको सङ्खख्या, सहुर्धा तर्ा सरुिाको अर्स्र्ालाई समेत ध्याि ददई 
सकभर मतदातालाई पायक पिे गरी सार्ाजनिक स्र्ािमा तोक्ि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतदाि केन्र तोक्दा एउटा गाउँपानलका र्ा 
िगरपानलकाको प्रत्येक र्डामा कभतीमा एउटा मतदाि केन्र पिे गरी तोक्ि ुपिेछ ।  

(३) निर्ााचि अनधकृतले उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको मतदाि केन्रको 
सूची आफ्िो कायाालयमा प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम मतदाि केन्रको सूची प्रकाशि गदाा कुि–कुि 
गाउँ र्ा टोलका मतदातािरूले कुि मतदाि केन्रमा मतदाि गिा पाउिे िो, सो कुरा 
समेत स्पष्ट उल्लेख गिुा पिेछ । 

(५) कुिै मतदाि केन्रमा मतदाि गिे मतदाताको सङ्खख्या आयोगले तोकेको 
सङ्खख्या भन्दा बढी ििु ेभएमा र्ा अन्य कुिै हर्शेष पररशस्र्नत नसजािा भएको कारणबाट 
अन्य छुटै्ट मतदाि केन्र तोक्िपुिे भएमा आयोगको स्र्ीकृनत नलई निर्ााचि अनधकृतले 
छुटै्ट मतदाि केन्र तोक्ि सक्िेछ । 

(६) सरुिा तर्ा सहुर्धाको दृहष्टकोणबाट मतदाि केन्र तोक्दा अपिाउि ु पिे 
अन्य आधारिरू आयोगले निधाारण गरे बमोशजम ििुेछ । 
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21. अस्र्ायी मतदाताको लानग मतदाि केन्र सभबन्धी व्यर्स्र्ाः आयोगले समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचिमा मत ददिे प्रयोजिको लानग ऐिको दफा ३८ को 
उपदफा (१) को प्रनतबन्धात्मक र्ाक्ांश बमोशजम आर्श्यकता अिसुार छुटै्ट मतदाि 
केन्रको व्यर्स्र्ा गिा सक्िेछ । 

 

22. मतदाि केन्रको िते्र तोक्िःे मतदाि अनधकृतले मतदाि केन्र रिेको ठाउँको चारैनतर 
साधारणतया तीिसय नमटरसभमको िेत्रलाई चारहकल्ला तोकी मतदाि केन्रको िेत्र 
घोहषत गिेछ र त्यसको सूचिा सर्ासाधारणले देख्न ेगरी मतदाि केन्रमा प्रकाशि गिुा 
पिेछ ।    

 

23. मतदाि केन्रमा प्ररे्श निषधे गिा सहकिःे (१) मतदाि अनधकृतले मतदाि केन्रमा भीड 
ििु, अिार्श्यक रुपमा जमघट ििु र्ा कुिै गडबडी ििु िपाउि ेगरी मतदातालाई प्ररे्श 
गिे व्यर्स्र्ा नमलाउि ुपिेछ । 

(२) ऐिको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोशजम कुिै व्यशक्तलाई 
मतदाि अनधकृतले मतदाि केन्रमा प्ररे्श गिे अिमुनत ददँदा त्यस्तो व्यशक्त मतदािसँग 
सभबद्ध व्यशक्त िो, िोइि भन्न ेकुरा यहकि गरेर मात्र अिमुनत ददि ुपिेछ ।  
  

24. मतपत्रः (१) पहिलो ििु े निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिका लानग 
मतपत्रमा रििे निर्ााचि शचन्ि र अन्य हर्र्रण िररयो रङमा र समािपुानतक निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिका लानग मतपत्रमा रििे निर्ााचि शचन्ि र अन्य हर्र्रण 
रातो रङमा छाहपिेछ ।  

(२) पहिलो ििु े निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिका लानग 
प्रयोग गररिे मतपत्रमा उभमेदर्ारको निर्ााचि शचन्ि र समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम ििु े निर्ााचि लानग प्रयोग गररिे मतपत्रमा दलको निर्ााचि शचन्ि छाहपएको 
ििुेछ । 

(३) प्रत्येक मतपत्रको अधकट्टीमा आयोगले निधाारण गरे बमोशजम नसलनसलेर्ार 
रुपमा क्रमसङ्खख्या छाहपएको ििुेछ । 

(४) मतपत्रको ढाचँा, प्रकार र हकनसम आयोगले निधाारण गरे बमोशजम ििुेछ ।
   



www.lawcommission.gov.np 

15 
 

25. मतपत्र रुज ुगिेः (१) निर्ााचि अनधकृतले आयोगले उपलब्ध गराएका मतपत्रिरू रुज ु
गिुा   पिेछ । त्यसरी मतपत्र रुज ुगदाा मतपत्रिरू आयोगले तोकेको ढाँचामा छाहपएको 
छ, छैि र प्रत्येक मतपत्रमा दल तर्ा उभमेदर्ारको लानग आयोगले निधाारण गरेका 
निर्ााचि शचन्ि तर्ा मतपत्रको अधकट्टीमा क्रमसङ्खख्या स्पष्ट रुपमा उल्लेख गररएको छ, 

छैि यहकि गिुा पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतपत्र रुज ुगदाा कुिै मतपत्र आयोगले तोकेको 
ढाँचामा िभएको, मतपत्रमा कुिै दल र्ा उभमेदर्ारको निर्ााचि शचन्ि छुट भएको र्ा 
दोिोररएको, मतपत्रको अधकट्टीमा क्रमसङ्खख्या उल्लेख िभएको र्ा अन्य कुिै हकनसमको 
प्राहर्नधक त्रहुट भएको पाइएमा निर्ााचि अनधकृतले त्यस्ता मतपत्र छुट्याई सोको मचुलु्का 
गराई राख्न ुपिेछ । त्यसरी छुट्याइएका मतपत्रको हर्र्रण सभबन्धी जािकारी निर्ााचि 
अनधकृतले आयोगलाई तरुुन्त ददि ुपिेछ ।  

 

26. मतपेहटकाः (१) आयोगले प्रत्येक मतदाि केन्रमा आर्श्यक सङ्खख्यामा मतपेहटकाको 
व्यर्स्र्ा गिेछ ।  

(२) पहिलो ििु े निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचि र 
समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशज ििुे निर्ााचिका लानग छुट्टाछुटै्ट मतपेहटका प्रयोग 
गिुा पिेछ ।  

(३) मतदाि अनधकृतले मतपेहटका बझुी नलँदा त्यस्तो मतपेहटका दरुुस्त छ, छैि 
िेरी बझुी नलि ुपिेछ ।  

(४) मतदाि अनधकृतले मतदाि काया शरुु ििु ु अशघ उपशस्र्त उभमेदर्ार, 
निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधको रोिबरमा मतपेहटका खोलेर देखाई सो 
मतपेहटका दरुुस्त तर्ा ररत्तो भए, िभएको जाँच गिुा पिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजम मतपेहटका जाँच गरी सकेपनछ मतदाि अनधकृतले 
ररत्तो मतपेहटकाको मतपत्र खसाल्ि े प्र्ाल बाँकी राखी मतपेहटकाको नबको बन्द गरी 
सरुिण नसल लगाई आपूmले सिीछाप गरी मतदाि केन्रमा उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि 
प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधको सिीछाप गराई मचुलु्का तयार गिुा पिेछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम मतपेहटकाको नबको बन्द गरेपनछ मतदाि काया 
शरुु गदाा मतदाि अनधकृतले आपूmले सहिछाप गरी मतदाि केन्रमा उपशस्र्त उभमेदर्ार, 
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निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधको सिीछाप गरी गराई मचुलु्का तयार गिुा पिेछ 
र कुिै उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधले सिीछाप िगरेमा मचुलु्कामा 
सोिी व्यिोरा जिाई मतदाि केन्रमा उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको सिीछाप गराउि ु
पिेछ ।  

 

27. मतपेहटका नबनग्रएमा र्ा िानसएमाः (१) मतदाि केन्रमा पठाइएको मतपेहटका नबनग्रएमा 
र्ा िानसएमा मतदाि अनधकृतले उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि 
प्रनतनिनधको समेत सिीछाप गराई मचुलु्का तयार गिुा पिेछ । निजिरूले सिीछाप 
िगरेमा मचुलु्कामा सोिी व्यिोरा जिाई मतदाि केन्रमा उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको 
सिीछाप गराउि ुपिेछ र सोको जािकारी निर्ााचि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतपेहटका िानसएको र्ा नबनग्रएको जािकारी प्राप्त 
भएमा निर्ााचि अनधकृतले तत्काल त्यस्तो मतदाि केन्रमा आर्श्यक मतपेहटका उपलब्ध 
गराउि ु पिेछ ।    

 

पररच्छेद–८ 

मतदाि 

28. मतपत्र ददिःे  (१) मतदाि केन्रमा मतदाता प्ररे्श गरेपनछ मतदाि अनधकृत र्ा निजले 
खटाएको कमाचारीले आयोगले उपलब्ध गराएको फोटो सहितको मतदाता पररचयपत्र िेरी 
निजको िाम मतदाता िामार्लीमा छ, छैि र मतदाता िामार्लीमा भएको व्यिोरासँग 
नभड्छ, नभड्दैि सो जाँच गिुा पिेछ । त्यसरी जाँच गदाा मतदाता िामार्लीमा िाम 
समारे्श भएको व्यशक्त निज िै िो भन्न ेकुरामा मतदाि अनधकृत हर्श्वस्त भएमा निजलाई 
मतदाि गिा मतपत्र ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम जाँच गदाा कुिै मतदाताको व्यिोरामा लेखाई र्ा 
छपाईको सािोनतिो भलूचकू देशखए तापनि मतदाता िामार्लीमा िाम समारे्श भएको 
व्यशक्त निज िै िो भन्ने कुरामा मतदाि अनधकृत हर्श्वस्त भएमा त्यस्तो मतदातालाई 
मतदाि गिा मतपत्र ददि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) र्ा (२) बमोशजम मतदातालाई मतदाि गिा मतपत्र ददि ुअशघ 
मतदाि अनधकृतले त्यस्तो मतपत्रमा दस्तखत गिुा पिेछ । 
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(४) उपनियम (१) र्ा (२) बमोशजम मतदातालाई मतपत्र ददएपनछ मतदाता 
िामार्लीमा निजले मतदाि गरेको व्यिोरा जनिि ेसङ्केत गिुा पिेछ ।  

(५) उपनियम (४) बमोशजम मतदाता िामार्लीमा सङ्केत जिाई सकेपनछ 
मतपत्रको अधकट्टीमा मतदाताको सिीछाप गराई मतदातालाई सर्ाप्रर्म पहिलो ििु े
निर्ााशचत ििु े निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिको लानग प्रयोग ििु े मतपत्र ददि ु
पिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम मतदाताले पहिलो ििुे निर्ााशचत ििु े निर्ााचि 
प्रणाली बमोशजमको निर्ााचिको लानग प्रयोग ििुे मतपत्र मतपेहटकामा खसाली सकेपनछ 
त्यस्तो मतदातालाई समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिको लानग प्रयोग 
ििुे मतपत्र ददि ुपिेछ ।  

 

29. मतदाि गिे तरीकाः (१) मतदाताले मतपत्र नलएपनछ मतसङ्केत गिे गोप्य स्र्ािमा गई 
पहिलो ििुे निर्ााशचत ििु े निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिको लानग मतदाि गदाा 
मतपत्रमा आफूले रोजेको कुिै एक उभमेदर्ारको लानग छुट्टयाईएको निर्ााचि शचन्ि 
भएको कोठामा र समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिको लानग मतदाि 
गदाा आफूले रोजेको कुिै एक दलको लानग छुट्टयाइएको निर्ााचि शचन्ि भएको कोठामा 
आयोगले उपलब्ध गराएको स्र्शस्तक ( ) शचन्ि लगाई मतसङ्केत गिुा पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतसङ्केत गरेपनछ मतदाताले मतसङ्केत गरेको शचन्ि 
िदेशखिे गरी मतपत्र  पट्याइा पहिलो ििुे निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली र समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिका लानग आयोगले तोकेको छुट्टाछुटै्ट मतपेहटका 
नभत्र खसाल्ि ु पिेछ । 

(३) मतसङ्केत गिे गोप्य स्र्ािमा एक पटकमा एकजिा मतदातालाई मात्र प्ररे्श 
गिा ददइिेछ । 

(४) कुिै मतदाता मतसङ्केत गिे गोप्य स्र्ािमा मतपत्रमा मतसङ्केत गिे छाप 
लगाउिे र मतपत्र पट्याउि लाग्िे समयभन्दा बढी समयसभम बसेको छ भन्न ेमतदाि 
अनधकृतलाई लागेमा निजले सो गोप्य स्र्ािको निरीिण गिा र त्यिाँ रिेको मतदातालाई 
बाहिर पठाउि सक्िेछ । 
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(५) कुिै मतदाताले मतपत्र बझुी नलएपनछ मतदाि िगिे निश्चय गरेमा सो 
मतपत्र मतदाि अनधकृतलाई हफताा ददि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम कसैले मतदाि िगरी मतपत्र हफताा गरेमा मतदाि 
अनधकृतले सोको अनभलेख राखी त्यस्तो मतपत्र छुटै्ट खामबन्दी गरी राख्न ुपिेछ । 

 

30. हर्द्यतुीय उपकरणको प्रयोगः (१) यस नियमार्लीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापनि मतदाि गिे प्रयोजिको लानग कुिै र्ा सबै निर्ााचि िेत्रमा आयोगले हर्द्यतुीय 
उपकरणको प्रयोग गिे व्यर्स्र्ा गिा सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम आयोगले हर्द्यतुीय उपकरण प्रयोग गिे व्यर्स्र्ा 
गरेको निर्ााचि िेत्रमा मतदाताले मतदाि गदाा हर्द्यतुीय उपकरणको प्रयोग गिुा पिेछ । 

(३) हर्द्यतुीय उपकरण प्रयोग गिे कायाहर्नध आयोगले निधाारण गरे बमोशजम 
ििुेछ । 

 

31. मतपेहटका बन्द गिेः (१) मतदाि अनधकृतले मतदािको काम समाप्त भएपनछ 
मतपेहटकाको मतपत्र खसाल्िे प्र्ाल आयोगद्वारा निधााररत तररका बमोशजम बन्द गरी 
सरुिण नसल लगाई आपूmले सिीछाप गरी मतदाि केन्रमा उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि 
प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधको सिीछाप गराई मचुलु्का तयार गिुा पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम तयार गररएको मचुलु्कामा उभमेदर्ार, निर्ााचि 
प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधले सिीछाप िगरेमा सोिी व्यिोरा जिाई मतदाि केन्रमा 
उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको सिीछाप गराउि ुपिेछ । 

 

32. मतपत्रको फाटँर्ारी राख्नःे मतदािको काया सभपन्न भएपनछ मतदाि अनधकृतले प्रयोग 
भएका र प्रयोग िभएका मतपत्रको फाँटर्ारी तयार गरी राख्न ुपिेछ । 

 

33. बाकँी मतपत्र र कागजात नसलबन्द गिेः मतदािको काया सभपन्न भएपनछ मतदाि 
अनधकृतले देिायका मतपत्र र अन्य कागजात छुट्टाछुटै्ट खाममा नसलबन्द गरी खामको 
बाहिर सोको हर्र्रण उल्लेख गरी आफूले सिीछाप गरी मतदाि केन्रमा उपशस्र्त 
उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतदाि प्रनतनिनधले चािेमा निजिरूको समेत सिीछाप 
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गराई मचुलु्का तयार गिुा पिेछ र निजिरूले सिीछाप गिा िचािेमा मतदाि केन्रमा 
उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको सिीछाप गराउि ुपिेछः- 

(क) प्रयोग िभएका मतपत्र, 

(ख)  रद्द गररएका मतपत्र, 

(ग) मतपेहटका बाहिर रिेका मतपत्र, 

(घ) मत िददिे निश्चय गरी मतदाताले मतदाि अनधकृतलाई हफताा ददएका 
मतपत्र, 

(ङ) निहर्दा मतपत्र, 

(च)  प्रयोग भएका मतपत्रका अधकट्टी, 

(छ) आयोग र्ा निर्ााचि अनधकृतको निदेशि अिसुार नसलबन्द गरी राख्न ुपिे 
अन्य कुिै कागजात । 

 

34. मतपेहटका र निर्ााचि सभबन्धी कागजात बझुाउिःे (१) मतदाि अनधकृतले मतदाि काया 
सभपन्न भएपनछ नियम ३१ बमोशजम सरुिण नसल लगाईएका मतपेहटका, नियम ३३ 
बमोशजमका मतपत्र तर्ा निर्ााचि सभबन्धी कागजात राखेका नसलबन्दी खाम र अन्य 
निर्ााचि सामग्री तर्ा कागजात जनतसक्दो चाँडो सरुशित रुपमा निर्ााचि अनधकृत समि 
बझुाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतपेहटका, निर्ााचि सभबन्धी सामग्री तर्ा कागजात 
बझेुपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतदाि अनधकृतलाई सोको भरपाई ददि ुपिेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

मतगणिा र निर्ााचि पररणाम 

35. निधााररत समयमा मतगणिा प्रारभभ गिेः (१) निर्ााचि अनधकृतले ऐिको दफा ५० 
बमोशजम प्रकाशशत सूचिामा तोहकएको स्र्ाि, नमनत र समयमा उपशस्र्त उभमेदर्ार, 
निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधको रोिबरमा मतगणिा प्रारभभ गिुा पिेछ । 

  तर उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनध उपशस्र्त िभएको 
कारणबाट मतगणिा प्रारभभ गिा बाधा पगेुको मानिि ेछैि । 
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(२) निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा प्रारभभ गरेको मचुलु्का गराई राख्न ुपिेछ । 

(३) मतगणिा प्रारभभ भएकोेे जािकारी निर्ााचि अनधकृतले आयोगलाई तरुुन्त 
ददि ुपिेछ । 

 

36. मतपेहटका जाचँ गिेः (१) मतगणिा प्रारभभ भएकोेे मचुलु्का गरी सकेपनछ निर्ााचि 
अनधकृतले उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधको रोिर्रमा 
मतपत्र रिेको मतपेहटकाको देिाय बमोशजम जाँच गिुा पिेछः-  

(क) प्रत्येक मतदाि केन्रको मतपेहटका खोनलएको र्ा फोररएको छ, 

छैि, 

(ख) मतपेहटकामा मतदाि केन्रको िाम, सङ्केत सङ्खख्या र मतपेहटकाको 
सङ्खख्या उल्लेख गररएको छ, छैि, 

(ग) मतपेहटका बन्द गरेको ठाउँमा लगाएको सरुिण नसल दरुुस्त छ, 

छैि । 

(२) निर्ााचि अनधकृतले उपनियम (१) बमोशजम मतपेहटका जाँच गरेको मचुलु्का 
गराई राख्न ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम मतपेहटका जाँच गदाा कुिै कैहफयत देशखएमा सोिी 
व्यिोरा खलुाई मचुलु्का गराई आपूmले सिीछाप गरी उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि 
प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधको सिीछाप गराई राख्न ुपिेछ । यसरी मचुलु्का तयार 
भएपनछ त्यस्ता मतपेहटका सरुशित स्र्ािमा राख्न ुपिेछ ।  

 

37. मतगणिाः (१) निर्ााचि अनधकृतले ऐिको दफा ५० बमोशजमको सूचिामा उल्लेख 
गररएको स्र्ाि, नमनत र समयमा सभभर् भएसभम दरैु् निर्ााचि प्रणाली बमोशजमको 
निर्ााचिका मतगणिा एकै समयमा प्रारभभ गिुा पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम एकै समयमा मतगणिा प्रारभभ गिा िसहकएमा 
पहिलो ििु े निर्ााशचत ििु े निर्ााचि प्रणाली बमोशजमको निर्ााचिको मतगणिा पहिला गिुा 
पिेछ । 
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38. पहिलो ििु े निर्ााशचत ििु े निर्ााचि प्रणाली बमोशजमको निर्ााचिको मतगणिाः (१) नियम 
३६ बमोशजम मतपेहटका जाँच गरेको मचुलु्का गरी सकेपनछ पहिलो ििु े निर्ााशचत ििु े
निर्ााचि प्रणाली बमोशजमको निर्ााचिको प्रयोजिको लानग प्रयोग गररएको मतपेहटकामा 
लगाएको सरुिण नसल तोडी मतपेहटकामा रिेका सबै मतपत्रिरू गणिा गिे स्र्ािमा 
खन्याउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतपत्र खन्याउँदा एकभन्दा बढी मतदाि केन्रका 
मतपत्रिरू एकै स्र्ािमा नमसाई मतगणिा गिुा पिेछ । त्यसरी मतपत्र नमसाउि ुअशघ 
त्यस्ता मतदाि केन्रमा खसेको कुल मतको हर्र्रण छुटै्ट लेखी सरुशित राख्न ुपिेछ । 

(३) यस नियम बमोशजम मतगणिा गिुाअशघ पट्याईएका मतपत्र नमलाई बदर 
मतपत्र अलग छुट्टयाई सदर मतपत्रिरू उभमेदर्ारको निर्ााचि शचन्ि अिसुार अलग–
अलग छुट्याई ठेली बिाई त्यस्ता मतदाि केन्रमा खसेको मतपत्रको कुल सङ्खख्या 
उल्लेख गरी मचुलु्का बिाउि ु पिेछ । 

(४) निर्ााचि अनधकृत र्ा निजले खटाएको कमाचारीले मतगणिा गदाा सदर र्ा 
बदर मतपत्र उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधलाई देखाउि ुपिेछ । 
तर सो मतपत्र निजलाई छुि र्ा समाउि ददि ुिुँदैि । 

(५) उपनियम (३) बमोशजम छुट्याइएका मतपत्रमध्ये सबैभन्दा पहिले बदर 
मतपत्र र त्यसपनछ सदर मतपत्रको गणिा गिुा पिेछ । 

(६) सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रको सबै मतदाि केन्रको मतगणिाको काया सभपन्न 
भई सकेपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिाको पररणाम तयार गिुा पिेछ । यसरी 
तानलका तयार गरेपनछ सोको मचुलु्का गराई राख्न ुपिेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोशजम मतगणिा पररणाम तयार गरी सकेपनछ निर्ााचि 
अनधकृतले सबैभन्दा बढी सदर मत पाउिे उभमेदर्ार निर्ााशचत भएको घोषणा गरी सोिी 
बमोशजमको निर्ााचि पररणाम प्रकाशि गिुा पिेछ । 

(८) निर्ााचि अनधकृतले उपनियम (७) बमोशजमको निर्ााचि पररणामको एकप्रनत 
आयोगमा तरुुन्त पठाउि ुपिेछ । 

(९) निर्ााचि अनधकृतले गणिा गरी सकेका मतपत्रमध्ये सदर र बदर मतपत्र 
छुट्टाछुटै्ट खाम र्ा रै्लोमा नसलबन्द गरी राख्न ु पिेछ । यसरी नसलबन्द गदाा आपूmले 
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सिीछाप गरी उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले सिीछाप गिा चािेमा 
निजिरूलाई समेत सिीछाप गिा ददि ुपिेछ ।  

(१०) मतगणिाको काया सभपन्न भएपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा काया 
सभपन्न भएको मचुलु्का गिुा पिेछ र सो मचुलु्कामा आफूले सिीछाप गरी मतगणिा 
स्र्लमा उपशस्र्त उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधको समेत सिीछाप 
गराउि ुपिेछ ।  

(११) यस नियम बमोशजम तयार गररएको मचुलु्का र्ा मतगणिा तानलकामा 
उभमेदर्ार, निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले सिीछाप िगरेमा सोिी व्यिोरा 
जिाई मतगणिा स्र्लमा उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको सिीछाप गराउि ुपिेछ । 

 

39. समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिको मतगणिाः (१) नियम ३६ 
बमोशजम मतपेहटका जाँच गरेको मचुलु्का गरी सकेपनछ समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम ििु े निर्ााचिमा प्रयोग गररएको मतपेहटकामा लगाएको सरुिण नसल तोडी 
मतपेहटकामा रिेका सबै मतपत्र गणिा गिे स्र्ािमा खन्याउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतपत्र खन्याउँदा एकभन्दा बढी मतदाि केन्रको 
मतपत्रिरू एकै स्र्ािमा नमसाई मतगणिा गिुा पिेछ । यसरी मतपत्र नमसाउि ुअशघ 
त्यस्ता मतदाि केन्रमा खसेको कुल मतको हर्र्रण छुटै्ट लेखी सरुशित राख्न ुपिेछ । 

(३) यस नियम बमोशजम मतगणिा गिुाअशघ बदर मतपत्र अलग छुट्याई सदर 
मतपत्र दलको निर्ााचि शचन्ि अिसुार अलग–अलग छुट्टयाई ठेली बिाई त्यस्ता मतदाि 
केन्रमा खसेको मतपत्रको कुल सङ्खख्या उल्लेख गरी मचुलु्का बिाउि ुपिेछ । 

(४) निर्ााचि अनधकृत र्ा निजले खटाएको कमाचारीले मतगणिा गदाा सदर र्ा 
बदर मतपत्र निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधलाई देखाउि ु पिेछ । तर सो 
मतपत्र निजलाई छुि र्ा समाउि ददि ुिदैुि । 

(५) उपनियम (३) बमोशजम छुट्याइएका मतपत्रमध्ये सबैभन्दा पहिले बदर 
मतपत्र र त्यसपनछ सदर मतपत्रको गणिा गिुा पिेछ । 

(६) सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रको सबै मतदाि केन्रको मतगणिाको काया सभपन्न 
भई सकेपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिाको तानलका तयार गरी प्रकाशि गिुा पिेछ । 
यसरी तानलका तयार गरेपनछ सोको मचुलु्का गराई राख्न ुपिेछ ।  
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(७) उपनियम (६) बमोशजम निर्ााचि अनधकृतले तयार गरेको मतगणिा 
तानलकाको एकप्रनत नियम १३ बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतको कायाालयमा तरुुन्त 
पठाउि ुपिेछ । 

(८) निर्ााचि अनधकृतले गणिा गरी सकेका मतपत्रमध्ये सदर र बदर मतपत्र 
छुट्टाछुटै्ट खाम र्ा रै्लोमा नसलबन्द गरी राख्न ु पिेछ । यसरी नसलबन्द गदाा आपूmले 
सिीछाप गरी निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले सिीछाप गिा चािेमा 
निजिरूलाई समेत सिीछाप गिा ददि ुपिेछ ।  

(९) मतगणिाको काया सभपन्न भएपनछ निर्ााचि अनधकृतले मतगणिा समाप्त 
भएको मचुलु्का गिुा पिेछ र सो मचुलु्कामा आपूmले सिीछाप गरी मतगणिा स्र्लमा 
उपशस्र्त निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधको समेत सिीछाप गराउि ुपिेछ ।  

(१०) यस नियम बमोशजम तयार गररएको मचुलु्का र्ा मतगणिा तानलकामा 
निर्ााचि प्रनतनिनध र्ा मतगणिा प्रनतनिनधले सिीछाप िगरेमा सोिी व्यिोरा जिाई 
मतगणिा स्र्लमा उपशस्र्त अन्य दईुजिा व्यशक्तको सिीछाप गराउि ुपिेछ । 

 

40. समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचि तफा  सीटको बाडँफाटँः (१) नियम 
३९ को उपनियम (७) बमोशजम सभबशन्धत प्रदेशका सबै निर्ााचि िेत्रबाट समािपुानतक 
निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े निर्ााचिको मतगणिा तानलका प्राप्त भएपनछ नियम १३ 
बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतले दलले प्राप्त गरेको सदर मत जोडी त्यस्तो दलले प्राप्त 
गरेको कुल मत सङ्खख्या यहकि गिुा पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मतको आधारमा 
त्यस्तो निर्ााचि अनधकृतले ऐिको दफा ६० तर्ा नियम १४ को उपनियम (२) को 
अधीिमा रिी दलले प्राप्त गिे सीट सङ्खख्या निधाारण गरी आयोग समि पेश गिुा       
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम दलले प्राप्त गिे सीट सङ्खख्या निधाारण गदाा त्यस्तो 
दलले प्राप्त गरेको सीट सङ्खख्याको आधारमा ऐिको दफा ६० को उपदफा (४) 
बमोशजम त्यस्तो दलको तफा बाट प्रदेश सभामा प्रनतनिनधत्र् गिे कुल सदस्य सङ्खख्याको 

                             


    पहिलो संशोधिद्वारा संशोनधत । 
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तेत्तीस प्रनतशत महिलाको प्रनतनिनधत्र् ििुे गरी िाम समारे्श गिुापिे महिलाको सङ्खख्या र 
त्यस्तो दलले नियम १४ को उपनियम (२) बमोशजम उभमेदर्ारको बन्दसूचीमा समारे्श 
गरेको हर्नभन्न समारे्शी समूिका उभमेदर्ारको सङ्खख्याको अिपुातमा ऐिको दफा ६० 
को उपदफा (२) बमोशजमको मतपररणाम हर्भाजक सतु्रको आधारमा अन्य समारे्शी 
समूिबाट प्रनतनिनधत्र् गराउि ुपिे सङ्खख्या समेत निधाारण गिुा पिेछ ।  

(४) उपनियम (२) र (३) बमोशजम सभबशन्धत दलले प्राप्त गिे र प्रनतनिनधत्र् 
गराउि ुपिे सीट सङ्खख्या आयोगले स्र्ीकृत गिेछ । 

 

41. उभमेदर्ार छिौट गिेः (१) नियम ४० बमोशजम दलले प्राप्त गिे सीट सङ्खख्या र 
प्रनतनिनधत्र् गराउि ुपिे समारे्शी समूि बमोशजमका उभमेदर्ार छिौट गरी पठाउि नियम 
१३ बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतले अर्नध तोकी सभबशन्धत दललाई जािकारी गराउि ु
पिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको जािकारी प्राप्त गरेपनछ दलले ऐिको दफा २९ 
को उपदफा (६) बमोशजम उभमेदर्ारको अशन्तम बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएका 
उभमेदर्ार मध्येबाट उपनियम (१) बमोशजम समारे्शी समूिको प्रनतनिनधत्र् ििुे गरी 
उभमेदर्ारको िाम छिौट गरी आयोग समि पेश गिुा पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम कुिै समारे्शी समूिको उभमेदर्ारको िाम छिौट 
गदाा त्यस्तो समारे्शी समूिको मानर्ल्लो क्रममा भएको उभमेदर्ारको िाम छिौट िगरी 
तल्लो क्रममा भएको उभमेदर्ारको िाम छिौट गिा पाइिे छैि । 

(४) यस नियम बमोशजम दलले उभमेदर्ार छिौट गरी पठाउँदा यर्ासभभर् 
अपाङ्गता भएको व्यशक्तको समेत प्रनतनिनधत्र् ििुे गरी पठाउि ुपिेछ । 

 

42. प्रनतरे्दि ददिपुिेः (१) निर्ााचि अनधकृतले निर्ााचिको पररणाम घोषणा गरी सकेपनछ 
देिाय बमोशजमको हर्र्रण समारे्श भएको प्रनतरे्दि तयार गरी मखु्य निर्ााचि अनधकृत 
समि पेश गिुा पिेछः  

(क)  मतदाताको सङ्खख्या,  

(ख)  उभमेदर्ारको हर्र्रण,  

(ग)  खसेको कुल मत, 
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(घ)  बदर मत, 

(ङ)  प्रत्येक उभमेदर्ार तर्ा दलले प्राप्त गरेको मत,  

(च) निर्ााशचत उभमेदर्ारको हर्र्रण, 

(छ)  निर्ााचिमा खहटएका कमाचारीको हर्र्रण, 

(ज)  निर्ााचिमा भएको खचाको हर्र्रण, 

(झ)  आयोगले तोकेको अन्य हर्र्रण ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम शजल्लानभत्रका सबै निर्ााचि िेत्रबाट प्रनतरे्दि प्राप्त 
भएपनछ मखु्य निर्ााचि अनधकृतले सोिी आधारमा प्रनतरे्दि तयार गरी आयोगमा तरुुन्त 
पठाउि ुपिेछ । 

     

पररच्छेद–१० 

उभमेदर्ार र्ा दलको प्रनतनिनध 

43. निर्ााचि प्रनतनिनधः (१) पहिलो ििुे निर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु ेनिर्ााचि 
तफा को कुिै उभमेदर्ारले निर्ााचिमा आफ्िो तफा बाट गिुापिे काम गिा एकजिा निर्ााचि 
प्रनतनिनध नियकु्त गिा सक्िेछ । 

२) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिमा दलले आपm्िो तफा बाट 
आयोगमा गिुा पिे काम गिा एकजिा र प्रत्येक निर्ााचि िेत्रमा एक–एक जिा निर्ााचि 
प्रनतनिनध नियकु्त गिा सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम कुिै व्यशक्त निर्ााचि प्रनतनिनध ििु देिायको 
योग्यता भएको ििु ुपिेछः  

(क)  िेपालको िागररक, 

(ख) एक्काईस र्षा उमेर पूरा भएको, 

(ग) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिमा दलले 
आयोगमा गिुापिे कामको लानग नियकु्त गिे निर्ााचि प्रनतनिनधको 
िकमा सभबशन्धत प्रदेशको कुिै गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको 
अशन्तम मतदाता िामार्लीमा िाम समारे्श भएको र प्रत्येक 
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निर्ााचि िेत्रमा गिुापिे कामको लानग सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रको 
कुिै गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको र्डाको अशन्तम मतदाता 
िामार्लीमा िाम समारे्श भएको, 

(घ) पहिलो ििु ेनिर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिमा  
उभमेदर्ारले नियकु्त गिे निर्ााचि प्रनतनिनधको िकमा सभबशन्धत 
निर्ााचि िेत्रको कुिै गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको र्डाको 
अशन्तम मतदाता िामार्लीमा िाम समारे्श भएको, 

(ङ) साधारण लेखपढ गिा जािेको, 

(च)  ऐिको दफा १३ बमोशजम अयोग्य िभएको, 

(छ) अन्य प्रचनलत कािूिले अयोग्य िभएको ।  

(४) निर्ााचि प्रनतनिनधको काम, कताव्य र अनधकार देिाय बमोशजम ििुेछः 

(क) मतदाि, मतगणिा र्ा निर्ााचि सभबन्धी अन्य कायामा उभमेदर्ार 
र्ा दलको प्रनतनिनधत्र् गिे, 

(ख)  मतदाि, मतगणिा र्ा निर्ााचि सभबन्धी अन्य काया गदाा तयार 
गिुापिे हर्नभन्न मचुलु्कामा उभमेदर्ार र्ा दलको प्रनतनिनधको रुपमा 
सिीछाप गिे, 

(ग) निर्ााचि स्र्च्छ, निष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा सभपन्न गिा सियोग 
परु् याउिे । 

(५) उपनियम (१) बमोशजम उभमेदर्ारले निर्ााचि प्रनतनिनध नियकु्त गरेको 
जािकारी सभबशन्धत निर्ााचि अनधकृतलाई र उपनियम (२) बमोशजम दलले निर्ााचि 
प्रनतनिनध नियकु्त गरेको जािकारी आयोगमा ददि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम दलले समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििु े
निर्ााचिका लानग निर्ााचि प्रनतनिनध नियकु्त गरी पठाएको जािकारी नियम १३ 
बमोशजमको निर्ााचि अनधकृतले सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रका निर्ााचि अनधकृतलाई पठाउि ु
पिेछ । 

(७) निर्ााचि अनधकृतले निर्ााचि प्रनतनिनधलाई आयोगले तोके बमोशजमको 
पररचयपत्र ददि ुपिेछ । 
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44. मतदाि प्रनतनिनधः (१) निर्ााचिमा मतदाि सभबन्धी कामको लानग उभमेदर्ार र्ा निर्ााचि 
प्रनतनिनधले प्रत्येक मतदाि केन्रमा एकजिा मतदाि प्रनतनिनध नियकु्त गिा सक्िेछ । 

 तर कुिै दल र सो दलको उभमेदर्ारको तफा बाट एउटा मतदाि केन्रमा एकजिा मात्र 
मतदाि प्रनतनिनध रिि सक्िेछ । 

(२) सभबशन्धत मतदाि केन्रमा मतदाि गिा पाउिे गरी अशन्तम मतदाता 
िामार्लीमा िाम भएको र लेखपढ गिा जाने्न व्यशक्तलाई मतदाि प्रनतनिनध नियकु्त गिा 
सहकिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम मतदाि प्रनतनिनध नियकु्त गरेको जािकारी 
सभबशन्धत मतदाि अनधकृतलाई ददि ुपिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोशजम नियकु्त मतदाि प्रनतनिनधलाई मतदाि अनधकृतले 
पररचयपत्र ददि ुपिेछ । 

(५) शाशन्तपूणा ढङ्गबाट मतदाि काया सभपन्न गिा सियोग गिुा तर्ा मतदाि 
सभबन्धी तयार गिुापिे मचुलु्कामा सिीछाप गिुा मतदाि प्रनतनिनधको कताव्य ििुेछ । 

 

45. मतगणिा प्रनतनिनधः (१) मतगणिा सभबन्धी कामको लानग उभमेदर्ार र्ा निर्ााचि 
प्रनतनिनधले निर्ााचि अनधकृतले तोहकददएको सङ्खख्यामा मतगणिा प्रनतनिनध नियकु्त गिा 
सक्िेछ । 

(२) सभबशन्धत निर्ााचि िेत्र अन्तगातको गाउँपानलका र्ा िगरपानलकाको र्डाको 
अशन्तम मतदाता िामार्लीमा िाम भएको र लेखपढ गिा जान्न े व्यशक्तलाई मतगणिा 
प्रनतनिनध नियकु्त गिा सहकिेछ । 

(३) मतगणिा प्रनतनिनधको कायाार्नध उभमेदर्ार र्ा निर्ााचि प्रनतनिनधले अगारै् 
खारेज गरेमा बािेक निर्ााचि पररणाम घोषणा िभएसभम कायम रििेछ । 

(४) मतगणिा प्रनतनिनधलाई मतगणिा स्र्लमा प्ररे्श गिाको लानग निर्ााचि 
अनधकृतले मतगणिा प्रनतनिनध पररचयपत्र ददि ुपिेछ । 

(५) शाशन्तपूणा ढङ्गबाट मतगणिा काया सभपन्न गिा सियोग गिे र मतगणिा गदाा 
तयार गिुापिे मचुलु्कामा सिीछाप गिुा मतगणिा प्रनतनिनधको कताव्य ििुेछ । 
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पररच्छेद–११ 

हर्हर्ध 

46. उभमेदर्ारको मतृ्य ु भएमाः (१) प्रनतनिनध सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य पदको 
निर्ााचि एकै नमनतमा ििु ेगरी निर्ााचि नमनत तोहकएको अर्स्र्ामा प्रनतनिनध सभा सदस्य 
निर्ााचिमा पहिलो ििु ेनिर्ााशचत ििुे निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचि तफा को कुिै 
दलको उभमेदर्ारको मतृ्य ु भई निर्ााचि कायाक्रममा तोहकएको नमनतमा मतदाि िििु े
भएमा प्रनतनिनध सभाको त्यस्तो निर्ााचि िेत्रनभत्र पिे प्रदेश सभा सदस्यको मतदािको 
कायाक्रम समेत स्र्नगत गिुा पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतदाि कायाक्रम स्र्नगत भएकोमा त्यस्तो निर्ााचि 
िेत्रमा प्रनतनिनध सभा सदस्य निर्ााचिको लानग तोहकएको मतदािको ददिमा िै प्रदेश 
सभाको सभबशन्धत निर्ााचि िेत्रको लानग समेत मतदाि ििुेछ ।   

 

47. सदस्यको मतृ्य ु भएमा अको सदस्य मिोियि गिेः (१) समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली 
बमोशजम निर्ााशचत कुिै सदस्यको मतृ्य ुभई, राजीिामा ददई, दल त्याग गरी र्ा अन्य कुिै 
कारणले पद ररक्त भएमा प्रदेश सभाको सशचर्ालयले आयोगलाई जािकारी गराउि ु 
पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम पद ररक्त भएको जािकारी प्राप्त भएपनछ आयोगले 
सभबशन्धत दललाई अको उभमेदर्ारको िाम मिोियि गरी पठाउि सात ददिको समय 
ददई जािकारी गराउिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजमको जािकारी प्राप्त भएपनछ सभबशन्धत दलले दलको 
केन्रीय कायाकाररणी सनमनत र्ा सो सरिको सनमनतको निणाय अिसुार उभमेदर्ारको 
बन्दसूचीमा कायम रिेको अको उभमेदर्ारको िाम मिोियि गरी पठाउि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम दलले उभमेदर्ार मिोियि गरी पठाउँदा जिु 
समारे्शी समूिको सदस्यको पद ररक्त भएको िो उपलब्ध भएसभम सोिी समारे्शी 
समूिको उभमेदर्ारको िाम मिोियि गरी पठाउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (३) बमोशजम दलले मिोियि गरी पठाएको उभमेदर्ारलाई 
आयोगले सदस्य पदमा निर्ााशचत भएको घोषणा गिेछ । 
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48. निहर्दा मतपत्र ददि ेकायाहर्नधः (१) कुिै मतदाताले आफ्िो िामबाट अरु कसैले मतपत्र 
नलई सकेको र्ा मतदाि गरी सकेको तर आफू िै र्ास्तहर्क मतदाता िो भिी दाबी गिा 
चािेमा निजले मतदाि अनधकृत समि आफ्िो पररचय खलु्ि ेप्रमाण संलग्ि राखी आफू िै 
र्ास्तहर्क मतदाता भएको दाबी गिा सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम दाबी गररएको अर्स्र्ामा मतदाि अनधकृतले 
दाबीकतााको दाबी बमोशजम निज र्ास्तहर्क मतदाता िो िोइि भन्ने कुरा यहकि गिुा 
पिेछ । दाबीकतााले आफ्िो िागररकताको प्रमाणपत्र, मतदाता पररचयपत्र र्ा निजको 
पररचय खलु्ि े अन्य प्रमाण प्रस्ततु गरेमा सोको प्रनतनलहप मतदाि अनधकृतले नलि ु      
पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्रस्ततु प्रमाणबाट दाबीकताा र्ास्तहर्क मतदाता िो 
भन्न ेकुरामा मतदाि अनधकृत हर्श्वस्त भएमा मतदाि अनधकृतले सो कुरा जिाई अनभलेख 
राखी निणाय गिुा पिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम निणाय गरेपनछ मतदाि अनधकृतले निहर्दा मतपत्रको 
लगत तयार गरी सो लगतमा दाबीकतााको सिीछाप समेत गराई मतपत्रमा मतदाि 
अनधकृतले सिी गिे ठाउँको बाँयानतरको खाली ठाउँमा “निहर्दा मतपत्र” लेखी सो 
मतपत्र दाबीकताा मतदातालाई मतसङ्केत गिा ददि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोशजमको मतपत्र मतपेहटका नभत्र िखसाली निहर्दा मतपत्र 
राख्न ेछुटै्ट खाममा राख्न ुपिेछ र त्यस्तो खाम मतदाि अनधकृतले आफ्िो शजभमामा राख्न ु
पिेछ । 

(६) मतदाि अनधकृतले दाबीकतााको हर्र्रण, दाबीकतााको प्रमाणको हर्र्रण र 
निणाय समेतको छुटै्ट अनभलेख राख्न ुपिेछ । 

 

49. अयोग्यता सभबन्धी उजूरीः ऐि तर्ा यस नियमार्ली बमोशजम निर्ााशचत कुिै व्यशक्त सो 
पदको लानग अयोग्य रिेको भिी त्यस्तो पदमा उभमेदर्ारी ददएको कुिै व्यशक्तले निर्ााचि 
पररणाम घोषणा भएको पैंतीस ददिनभत्र आफैले र्ा र्ाररस माफा त अदालतमा उजूरी ददि 
सक्िेछ । 
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50. निर्ााचि खचाको हर्र्रणः निर्ााचिको अर्नधमा उभमेदर्ार र्ा दलले आयोगले निधाारण गरे 
बमोशजमको हर्नभन्न शीषाकमा गरेको खचाको हर्र्रण शीषाक अिसुार आयोगद्वारा स्र्ीकृत 
निदेशशकामा उशल्लशखत ढाँचामा तयार गरी राख्न ुपिेछ । 

 

51. मचुलु्काको ढाचँाः यस नियमार्ली बमोशजम तयार गिुापिे मचुलु्काको ढाँचा आयोगद्वारा 
स्र्ीकृत निदेशशकामा निधाारण गररए बमोशजम ििुेछ । 

 

52. अिसूुचीमा िेरफेर गिा सक्िःे आयोगले आर्श्यकता अिसुार अिसूुचीमा िेरफेर गिा 
सक्िेछ । 
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अिसूुची–१ 

(नियम  १४ को उपनियम (२) सँग सभबशन्धत) 

उभमेदर्ारको बन्दसूचीको लानग समारे्शी आधार 
 

१.  प्रदेश िं. १ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   ४६.७९ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     २७.८४ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     ४.१५ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     १०.०६ प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     ७.५७ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ३.५९ प्रनतशत 

 

रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट १७.५३ 
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएका िेत्रबाट ०.४४ प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

२. प्रदेश िं. २ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   ६.६१ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     ४.८९ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     ५.२७  प्रनतशत 

 (घ) दनलत     १७.२९ प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     ५४.३६ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ११.५८ प्रनतशत 
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रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट २५.१७  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट २.११ प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

३. प्रदेश िं. ३ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   ५३.१७ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     ३७.०९ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     १.६६ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     ५.८४  प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     १.५७ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ०.६७ प्रनतशत 

 

रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट ७.७७  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट १.०० प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

४. प्रदेश िं. ४ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   ४२.३७ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     ३७.२४ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     १.७२ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     १७.४४ प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     ०.५२ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ०.७१ प्रनतशत 
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रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट ६.०२  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट ०.०८ प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

५. प्रदेश िं. ५ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   १९.५८ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     २८.८४ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     १५.१८ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     १५.११  प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     १४.३५ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ६.९४ प्रनतशत 

 

रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट ८.४७  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट १.१७ प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

६. प्रदेश िं. ६ को लानगः 

 (क) आददर्ासी जिजानत   १३.६३ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     ६२.२ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     ०.५ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     २३.२५  प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     ०.२४ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ०.१८ प्रनतशत 
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रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट १.४७  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट ३२.४ प्रनतशत उभमेदर्ारको 
िाम समारे्श गिुा पिेछ । 

 

७. प्रदेश िं. ७ को लानगः  

 (क) आददर्ासी जिजानत   ३.६१ प्रनतशत 

 (ख) खस आया     ६०.०२ प्रनतशत 

 (ग) र्ारु     १७.२१ प्रनतशत 

 (घ) दनलत     १७.२९ प्रनतशत 

 (ङ) मधेशी     १.६४ प्रनतशत 

 (च) मशुस्लम     ०.२३ प्रनतशत 

 

रष्टव्यः दलले उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गदाा अल्पसङ्खख्यक समदुायबाट २.३७  
प्रनतशत र सभबशन्धत प्रदेश अन्तगातको हपछनडएको िेत्रबाट १२.७८ प्रनतशत 
उभमेदर्ारको िाम समारे्श गिुा पिेछ । 
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अिसूुची–२ 

(नियम १४ को उपनियम (७) सँग सभबशन्धत) 
उभमेदर्ारको बन्दसूची 

श्री निर्ााचि अनधकृत, 

निर्ााचि अनधकृतको कायाालय, 

निर्ााचि आयोग 

काठमाडौ । 

हर्षयः उभमेदर्ारको बन्दसूची पेश गरेको । 

 प्रदेश सभा सदस्य निर्ााचि अन्तगात समािपुानतक निर्ााचि प्रणाली बमोशजम ििुे निर्ााचिका लानग ................... राजिीनतक 
दलबाट प्रदेश िं. .......... अन्तगात देिाय बमोशजमका उभमेदर्ारको िाम र हर्र्रण रिेको बन्दसूची पेश गरेको छुः- 

क्र. 
सं. 

उभमेदर्ा
रको पूरा 
िाम, र्र 

िागरर
कता 
िं. र 
शजल्ला 

मत
दाता 

िं. 

आददर्ासी 
जिजानत 

खस आया दनलत मधेसी मशुस्लम अल्प 
सङ्खख्य
क 

हपछनड
एको 
िेत्र 

अपाङ्ग
ता 

भएको 
व्यशक्त 

सभब
शन्धत 
राजिी
नतक 
दल 

अल्प 
सङ्खख्यकको 
िकमा जानत 
उल्लेख गिे 

कै
हफय
त 

    महिला परुुष अन्य महिला परुुष अन्य महिला परुुष अन्य महिला परुुष अन्य महिला परुुष अन्य 
      

१.                         

२.                         

३.                         
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४.                         

५.                         

ज
भमा 

                        

प्रनत
शत 

                        

 

 यस बन्दसूचीमा समारे्श भएका उभमेदर्ारिरू प्रदेश सदस्य निर्ााचि ऐि, २०७४ को दफा १३ बमोशजम अयोग्य िभएको 
िुँदा निजिरू प्रदेश सभा सदस्य ििु योग्य रिेका छि ्। 

        दलको तफा बाट अनधकार प्राप्त व्यशक्तको,–  

        सिीछापः  .................................... 

        पूरा िाम र्रः .............................. 

        राजिीनतक दलको िामः ................. 

        नमनतः ........................................ 

रष्टव्यः-  

(१)  उभमेदर्ारको बन्दसूचीमा िाम समारे्श भएको व्यशक्त जिु समारे्शी समूिको िो सो कोलममा १ अङ्क लेख्न ुपिेछ । 

(२)  एकल चिुार् शचन्ि नलई निर्ााचिमा सिभागी ििुे गरी दताा भएका दलले सभबशन्धत उभमेदर्ार कुि राजिीनतक दलसँग 
सभबशन्धत िो सो समेत खलुाउि ुपिेछ । 


