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मतदाता नामावली ऐन, २०७३ 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मममत   

२०७३।१०।२० 

सम्वत ्२०७३ सालको ऐन नं. २३ 

मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: संववधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हनुे मनवानचनको लामग मतदाताको नामावली सङ्कलन 
तथा अद्यावमधक गने प्रयोिनका लामग मतदाता नामावली सम्बन्धी कानूनलाई समयानकूुल संशोधन 
र एकीकरण गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थावपका–संसदले यो 
ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मतदाता नामावली ऐन, २०७३” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अस्थायी मतदाता नामावली” भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अस्थायी 
मतदाता नामावली सम्झन ुपछन । 

(ख) “आयोग” भन्नाले संववधानको धारा २४५ बमोजिमको मनवानचन आयोग 
सम्झन ुपछन । 

(ग)   “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झन ुपछन । 

(घ) “नाम दतान अमधकारी” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको प्रमखु नाम दतान 
अमधकारी, नाम दतान अमधकारी वा सहायक नाम दतान अमधकारी 
सम्झन ुपछन । 

(ङ)   “मनवानचन” भन्नाले संववधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम हनुे राष्ट्रपमत, 

उपराष्ट्रपमत, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय 
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तहका सदस्यको मनवानचन सम्झन ुपछन र सो शब्दले उपमनवानचनलाई 
समेत िनाउँछ । 

(च)   “मनवानचन अमधकारी” भन्नाले तोवकए बमोजिमको मनवानचन अमधकारी 
सम्झन ुपछन । 

(छ)   “मनवानचन िेत्र” भन्नाले प्रमतमनमध सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा 
सदस्यको मनवानचनका लामग संववधानको धारा २८६ को उपधारा (१) 
बमोजिमको मनवानचन िेत्र मनधानरण आयोगले मनधानरण गरेकोेे 
मनवानचन िेत्र सम्झन ुपछन । 

(ि) “प्रदेश सभा” भन्नाले संववधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हनुे प्रदेश 
सभा सम्झन ुपछन । 

(झ) “मतदाता” भन्नाले मतदाता नामावलीमा नाम दतान भएको दफा ३ 
बमोजिमको व्यजि सम्झन ुपछन । 

(ञ) “मतदाता पररचयपत्र” भन्नाले दफा २७ बमोजिमकोेे मतदाता 
पररचयपत्र सम्झन ुपछन । 

(ट)  “सङ्घीय संसद” भन्नाले संववधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हनु े
प्रमतमनमध सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हनुे रावष्ट्रय सभा सम्झन ु
पछन । 

(ठ)    “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछन । 

(ड)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका वा जिल्ला सभा 
सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

मतदाता तथा मतदाता नामावली 
३. मतदाता: देहायको मनवानचनमा मतदान गने प्रयोिनका लामग आयोगले अजन्तम मतदाता 

नामावलीमा नाम समावेश गरेको देहायको व्यजि त्यस्तो मनवानचनको लामग मतदाता हनुेछ:–  

(क) राष्ट्रपमत र उपराष्ट्रपमतको मनवानचनका लामग सङ्घीय संसदका सदस्य र 
प्रदेश सभाका सदस्य, 
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(ख)  प्रमतमनमध सभाको सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्यको मनवानचनका लामग 
सम्बजन्धत मनवानचन िेत्रमभत्रको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको  
वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यजि, 

(ग)   रावष्ट्रय सभाको सदस्यको मनवानचनको लामग प्रत्येक प्रदेश सभाका 
सदस्य, नगर कायनपामलका प्रमखु र उपप्रमखु तथा गाउँ कायनपामलका 
अध्यि र उपाध्यि, 

(घ) नगर कायनपामलका प्रमखु र उपप्रमखुको मनवानचनका लामग सम्बजन्धत 
नगरपामलका मभत्रको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यजि, 

(ङ)   गाउँ कायनपामलका अध्यि तथा उपाध्यिको मनवानचनका लामग 
सम्बजन्धत गाउँपामलका मभत्रको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यजि, 

(च)  नगरपामलका तथा गाउँपामलकाका वडा अध्यि तथा वडा सदस्यको 
लामग सम्बजन्धत वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यजि, 

(छ)  नगरपामलकाको सदस्यको मनवानचनका लामग नगर सभाका सदस्य, 

(ि)  गाउँपामलकाको सदस्यको मनवानचनका लामग गाउँ सभाका सदस्य । 

 

४. मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावमधक गने: (१) आयोगले आफ्नो प्रत्यि रेखदेख, 

मनयन्त्रण, सपुरीवेिण र मनदेशनमा प्रत्येक मनवानचन िेत्रमभत्रका गाउँपामलका र 
नगरपामलकाको वडाको मतदाता नामावली सङ्कलन गने तथा त्यसको अद्यावमधक गने कायन 
गनेछ । 

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावमधक 
गदान आयोगबाट मनधानररत स्थान र समयमा एकै पटक वा पटक पटक हनुे गरी तोक्न 
सक्नेछ । 

तर, 

(१) कुनै एक गाउँपामलका वा नगरपामलकाको कुनै एक वडाको मतदाता 
नामावली सङ्कलन वा अद्यावमधक गदान एकै पटक गनुन पनेछ ।  

(२)  मनवानचनको मममत घोषणा भइसकेपमछ सो मनवानचनको प्रयोिनको लामग 
मतदाता नामावलीमा नाम दतान गररने छैन । 
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(३) मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावमधक गदान सवनसाधारणलाई सूचना ददन े
लगायत अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

५. नाम दतान अमधकारी: (१) आयोगले यस ऐनको अधीनमा रही मनवानचनका लामग मतदाताको 
नाम तथा अन्य आवश्यक वववरण सङ्कलन गनन, मतदाता नामावली तयार वा अद्यावमधक गनन 
र तत ्सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सबै काम गननका लामग प्रत्येक जिल्लामा एकिना प्रमखु 
नाम दतान अमधकारी र आवश्यकता अनसुार नाम दतान अमधकारी तथा सहायक नाम दतान 
अमधकारी तोक्न सक्नेछ । 

  (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको कायन सम्पादन गननका लामग नाम दतान 
अमधकारीलाई सहयोग पयुानउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कमनचारी 
वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वाममत्व वा मनयन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको 
अनदुानमा सञ्चामलत संस्थाका कमनचारी वा सामदुावयक ववद्यालयका जशिकलाई खटाउन वा 
काममा लगाउन सक्नेछ । 

  (३) नाम दतान अमधकारीको कायानलय आयोगले तोकेको स्थानमा रहनेछ । 

 

६. मतदाताको रुपमा नाम दतान: देहायको व्यजिको नाम मतदाता नामावलीमा दतान गररनेछ :– 

(क) नेपाली नागररक, 

(ख) आयोगले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोवकददएको मममतमा 
अठार वषन उमेर पूरा भएको, र 

 (ग) कुनै मनवानचन िेत्रमभत्रको कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
सम्बजन्धत वडामा स्थायी बसोबास भएको ।  

 

७. स्थायी बसोबास गरेको मामनन:े (१) दफा ६ को खण्ड (ग) को प्रयोिनको लामग कुनै 
गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडामा बसोबास गदै आएको व्यजिलाई स्थायी 
रुपमा बसोबास गरेको मामननेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन देहायको अवस्थाको 
बसोबासलाई समेत स्थायी रुपमा बसोबास गरेको मामननेछ:– 
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(क)  कुनै मनवानचन िेत्रको कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडाको 
मतदाता नामावलीमा नाम दतान भएको व्यजि िनप्रमतमनमध मनवानजचत 
भई आफ्नो पदावमधको समयमा त्यस्तो मनवानचन िेत्रमा अनपुजस्थत 
रहेको अवस्था, 

(ख) कुनै व्यजि व्यापार, व्यवसाय, रोिगार, अध्ययन, अध्यापन, सरकारी वा 
गैरसरकारी सेवा, औषमध उपचार वा अन्य कुनै काम ववशेष वा 
कारणले वा कानून बमोजिम थनुा वा कैदमा रहेको कारणले आफ्नो 
नाम दतान भएको मनवानचन िेत्रको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
सम्बजन्धत वडामा अनपुजस्थत रहेको अवस्था । 

 

८. स्थायी बसोबास गरेको नमामनन:े दफा ६ को खण्ड (ग) को प्रयोिनको लामग देहाय 
बमोजिमका व्यजिलाई कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडामा स्थायी 
बसोबास गरेको मामनने छैन :– 

(क) कसैको घर कुनै उद्योग, व्यापार वा पेशा सञ्चालन गने वा कायानलय 
राख्न े प्रयोिनको लामग भाडामा मलइएको रहेछ भने सोही आधारमा 
मात्र घर भाडामा मलने व्यजि र मनिका पररवार, 

(ख) सरकारी, अधनसरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको कायानलयमा कायनरत 
कमनचारी र त्यस्तो कायानलयमा काम गने कमनचारीका लामग 
बनाइएको आवास गहृ, सैमनक, प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी ब्यारेक, अस्थायी 
जशववर तथा आवास गहृ, औद्योमगक प्रमतष्ठान तथा त्यस्तो प्रमतष्ठानमा 
काम गने कमनचारी तथा कामदार बस्नको लामग बनाइएको बासस्थान, 

अस्पताल, जचवकत्सालय, नमसनङ्ग होम, ववद्यालय, क्याम्पस तथा छात्रावास, 

अनाथालय, वदृ्धाश्रम, कारागार तथा यस्तै अन्य स्थानमा बस्ने    
व्यजि । 

 

९. अन्य स्थानको मतदाताको नाम दतान गनन सवकन:े (१) कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दतान भएको व्यजि वैवावहक वा अन्य कारणले बसाई सरी 
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सोही वा अको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडामा बसोबास गरेमा त्यस्ता व्यजिको नाम 
मनि बसी आएको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडामा दतान गनन सवकनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम नाम दतान गराउँदा त्यस्तो व्यजिले नाम दतान अमधकारी 
समि वववाह भएको वा बसाई सरी आएको पवुि हनुे प्रमाण पेश गनुन पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजिम नाम दतान गनन चाहने व्यजिले साववकमा गरेको नाम 
दतान सम्बन्धी प्रमाण पेश गनुन पनेछ । 

 

१०. दोहोरो नाम दतान गनन नहनु:े पररच्छेद–३ मा उजल्लजखत अवस्थामा बाहेक कुनै पमन व्यजिको 
नाम एक भन्दा बढी गाउँपामलका वा नगरपामलका तथा कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
एक भन्दा बढी वडाको मतदाता नामावलीमा दतान गनुन वा गराउन ुहुँदैन । 

 

११. नाम दतान गनन थप प्रमाण माग गनन सक्न:े (१) यस ऐन बमोजिम कुनै व्यजिको नाम 
मतदाता नामावलीमा दतान गदान मनिको िन्म वा उमेर वा बासस्थान नागररकताको 
प्रमाणपत्रबाट मात्र खलु्न नसकेमा नाम दतान अमधकारीले थप प्रमाणको रुपमा िग्गाधनी 
प्रमाणपूिान वा शैजिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा राहदानी वा सवारी चालक अनमुमतपत्र माग 
गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम माग गररएको प्रमाण पेश गनन नसकेमा नाम दतान 
अमधकारीले त्यस्तो व्यजिसँग सम्बजन्धत गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडाको 
मसफाररस माग गनन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमका कागिातहरु पेश गनन नसक्न ेव्यजिको नाम 
मतदाता नामावलीमा दतान गररने छैन । 

 

१२. नाम दतान गने र वववरण उपलब्ध गराउन ेकतनव्य: मतदाता नामावली तयार गननको लामग 
आवश्यक पने वववरण सवहत आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको 
सम्बजन्धत वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम तोवकए बमोजिम दतान गराउन ुयस ऐन 
बमोजिम मतदाता हनु योग्यता पगेुका प्रत्येक नेपाली नागररकको कतनव्य हनुेछ ।  
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१३. मतदाता नामावली प्रकाशन: यस ऐन बमोजिम तयार गररएको वा अद्यावमधक गररएको 
मतदाता नामावली प्रकाशन गने प्रकृया, स्थान र समय आयोगले मनधानरण गरे बमोजिम  
हनुेछ । 

 

१४. सच्याउन दरखास्त ददन:े (१) दफा १३ बमोजिम प्रकाजशत नामावलीमा कुनै मतदाताको नाम 
वा वववरणमा कुनै त्रटुी भएमा सच्याउनको लामग सम्बजन्धत मतदाता वा मनिको पररवारको 
कुनै सदस्यले सम्बजन्धत नाम दतान अमधकारी समि मनवेदन ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम पनन आएका मनवेदन सम्बन्धमा नाम दतान अमधकारीले 
आवश्यक िाँचबझु गरी सम्बजन्धत प्रमखु नाम दतान अमधकारी समि पेश गनुन पनेछ । 

 

१५. उिरुी ददन सक्न:े (१) कसैले झटु्टा वववरण ददई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको 
भए प्रमाण सवहत कुनै पमन व्यजिले तोवकएको अमधकारी समि उिरुी ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उिरुीको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए 
बमोजिम हनुेछ । 

 

१६. दोहोरो नाम हटाउन मनवेदन ददन ु पने: कुनै मतदाताको नाम एक वा एक भन्दा बढी 
गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडाको मतदाता नामावलीमा समावेश भएकोमा एउटै 
गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडामभत्र भए सहायक नाम दतान अमधकारी समि, एउटै 
जिल्लामभत्रको फरक फरक गाउँपामलका वा नगरपामलकामा भए जिल्लाको प्रमखु नाम दतान 
अमधकारी समि र फरक फरक जिल्लाको गाउँपामलका वा नगरपामलकामा भए मनि आफैले 
वा नाम दतान अमधकारी माफन त आयोग समि आफन ले रोिेको स्थानको मतदाता नामावलीमा 
मात्र नाम राखी अन्य स्थानको मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन तोवकए बमोजिम मनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

 

१७. दोहोरो नाम हटाउन:े (१) दफा १६ बमोजिम मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन मनवेदन 
ददएकोमा आयोगले तोकेको अमधकारीले त्यस्तो नाम हटाउन ुपनेछ ।  

(२) दफा १६ बमोजिम मनवेदन नददए तापमन आयोगलाई कुनै मतदाताको नाम 
दोहोरो परेको िानकारी प्राप्त हनु आएमा त्यस्तो मतदाताको नाम मनि स्थायी बसोबास गदै 
आएको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडाको मतदाता नामावलीमा कायम गरी 
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अन्य गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडाको मतदाता नामावलीबाट हटाउन आयोगले 
सम्बजन्धत नाम दतान अमधकारीलाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) नाम दतान अमधकारी स्वयंलाई कुनै मतदाताको नाम दोहोरो परेको िानकारी 
प्राप्त भएमा एउटै गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडामभत्र दोहोरो परेकोमा सहायक नाम 
दतान अमधकारीले र एउटै जिल्ला मभत्रका कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकामा दोहोरो 
परेकोमा सम्बजन्धत प्रमखु नाम दतान अमधकारीले तथा फरक फरक जिल्लाको गाउँपामलका 
वा नगरपामलकामा दोहोरो परेकोमा आयोगले तोकेको अमधकारीले त्यस्तो मतदाताको नाम 
मनि स्थायी बसोबास गदै आएको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडाकोेे 
मतदाता नामावलीमा कायम गरी अन्य गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडाको मतदाता 
नामावलीबाट हटाउन ुपनेछ ।  

 

१८. मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन:े (१) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको कुनै 
व्यजिको मतृ्य ुभएको वा नागररकता त्याग गरेकोमा मनिको एकाघर पररवारका सदस्य वा 
अन्य कुनै व्यजिले प्रमाण सवहत नाम दतान अमधकारी समि सूचना ददन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपमछ नाम दतान अमधकारीले तोवकए 
बमोजिम िाँचबझु गदान त्यस्तो व्यहोरा मनामसब देजखएमा त्यस्तो मतदाताको नाम मतदाता 
नामावलीबाट तोवकए बमोजिम हटाउन ुपनेछ । 

  तर उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त नभए तापमन कुनै मतदाताको वववाह भई 
अको ठाउँमा बसाई सरी दफा ९ बमोजिम त्यस्तो ठाउँको मतदाता नामावलीमा नामदतान 
भएको वा अन्य कारणले बसाई सरी अन्यत्र गएको वा मतृ्य ुभएको वा नागररकता त्याग 
गरेको वा नागररकता रद्द भएको व्यहोरा प्रमाजणत हनु आएमा नाम दतान अमधकारीले त्यस्तो 
मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन ुपनेछ । 

  (३) यस दफा बमोजिम मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएकोमा त्यसको सूचना नाम 
दतान अमधकारीले सम्बजन्धत गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत वडा कायानलयमा टाँस 
गनुन पनेछ ।   

 

१९. मतदाता नामावली पेश गने: यस पररच्छेद बमोजिम प्रविया पूरा गररसकेपमछ नाम दतान 
अमधकारीले सम्बजन्धत गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वडाबाट प्राप्त फाराम तथा मनवेदनका 
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आधारमा मतदाता नामावली सम्बन्धी वववरण जिल्ला मनवानचन कायानलयको अमभलेखमा 
अद्यावमधक गरी त्यस्तो मतदाता नामावली आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

 

२०. अजन्तम नामावली प्रकाशन: (१) आयोगले दफा १९ बमोजिम अद्यावमधक मतदाता नामावली 
प्राप्त भएको मममतले पैंतीस ददन मभत्र केन्रीय डाटा बेसमा दोहोररएको यवकन (डुजललकेशन 
भेररवफकेशन) समेत गरी पनुरावलोकन गनन सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजिम पनुरावलोकन गरी तयार गररएको अजन्तम मतदाता 
नामावली आयोगले स्वीकृत गरी तोवकएको कायनववमध पूरा गरी प्रकाशन गनुन पनेछ । 

 

२१. अजन्तम नामावलीमा हेरफेर वा थपघट गनन नहनु:े दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम 
प्रकाजशत अजन्तम मतदाता नामावलीमा कुनै प्रकारबाट हेरफेर, थपघट गनन वा सच्याउन 
सवकने छैन । 

 

२२. वववरण उपलब्ध गराउन सक्न:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
मतदाता नामावलीको प्रयोिनको लामग सङ्कलन गरेको मतदाताको नाम, थर, ठेगाना र फोटो 
नेपाल सरकारबाट प्रयोिन खलुाई माग भई आएमा त्यस्तो वववरण आयोगले नेपाल 
सरकारलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले िनु प्रयोिनको लामग वववरण प्राप्त 
गरेको हो त्यस बाहेक अन्य प्रयोिनको लामग त्यस्तो वववरण प्रयोग गने छैन । 

 

२३. मतदाताले मतदान गनन सक्न:े (१) अजन्तम मतदाता नामावलीमा नाम दतान भएको मतदाता 
पररचयपत्र प्राप्त प्रत्येक मतदाताले मनवानचनमा मतदान गनन पाउनेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन देहायका मतदाताले 
मतदान गनन पाउने छैनन:्– 

(क) मानमसक सन्तलुन ठीक नभएको, 
(ख) मनवानचन कसरु तथा सिाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजिम कैदको 

सिाय पाई त्यस्तो सिाय भोमगरहेको वा त्यस्तो कानून बमोजिम एक 
वषन वा सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाएको अवस्थामा त्यस्तो कैदको 
सिाय भोमगसकेको मममतले एक वषनको अवमध भिुान नभएको । 
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२४. मतदाता नामावली वेबसाईटमा राख्न:े आयोगले यस ऐन बमोजिम प्रकाशन गरेको अजन्तम 
मतदाता नामावली सवनसाधारणको िानकारी तथा मतदाताको पहुँचको लामग आफ्नो 
वेबसाईटमा समेत राख्नछे । 

 

२५.   वववरण उपलब्ध गराउन ुपने: मतदाता नामावली अद्यावमधक गने प्रयोिनका लामग देहायका 
मनकाय वा अमधकारीले देहायका वववरण आयोगलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ:– 

(क)  बसाई सराई, वववाह दतान तथा मतृ्य ु दतानको वववरण स्थानीय 
पजिकामधकारीले, 

(ख) नागररकता त्याग गरेको वववरण जिल्ला प्रशासन कायानलयले, 

(ग) नागररकता रद्द गरेको वववरण गहृ मन्त्रालयले । 

 

२६. मतदाता नामावली रद्द हनु:े यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन झटु्टा 
वववरणका आधारमा मतदाता नामावली तयार भई अजन्तम मतदाता नामावली प्रकाशन भएको 
कुरा प्रमाणबाट स्पि देजखन आएमा आयोगले त्यस्तो मतदाता नामावली रद्द गनेछ । 

 

२७. मतदाता पररचयपत्र उपलब्ध गराउन:े (१) आयोगले फोटोसवहतको मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश भएको मतदातालाई मतदाता पररचय पत्र उपलब्ध गराउनेछ । 

(२) मतदाता पररचय पत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

 

२८. छुटै्ट प्रकृया मनधानरण गनन सक्न:े यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
आयोगले राष्ट्रपमत, उपराष्ट्रपमत र रावष्ट्रय सभाका सदस्यको मनवानचनका लामग संववधानको धारा 
६२ र ८६ को व्यवस्थाको अधीनमा रही मतदाता नामावली तयार गनेछ । त्यस्तो 
मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावमधक गननका लामग आयोगले छुटै्ट प्रविया मनधानरण गनन 
सक्नेछ । 

 

२९. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसवकन:े  देहायका ववषयमा कुनै पमन अदालतमा प्रश्न उठाउन 
सवकने छैन :– 

(क) मतदाता नामावलीमा कुनै व्यजिको नाम दतान भएको वा नभएको वा 
दतान गनन हनुे वा नहनुे भने्न ववषयमा, र 
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(ख) नाम दतान अमधकारी वा मनिले खटाएको अमधकार प्राप्त व्यजिले 
मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस पररच्छेद बमोजिम सम्बजन्धत 
अमधकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको ववषयमा । 

 

पररच्छेद–३ 

अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी व्यवस्था 
३०. अस्थायी मतदाता नामावली तयार गने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए 

तापमन समानपुामतक मनवानचन प्रणाली बमोजिम हनुे प्रमतमनमध सभा र प्रदेश सभाको मनवानचनको 
प्रयोिनको लामग आयोगले छुटै्ट अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिमको अस्थायी मतदाता नामावलीमा दफा २० बमोजिमको 
अजन्तम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका देहायका व्यजिको नाम समावेश 
गररनेछ:– 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा 
प्रदेश सरकारको स्वाममत्व वा मनयन्त्रणमा रहेको संस्थामा कायनरत 
कमनचारी, 

(ख)  ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, 
(ग) कारागारमा रहेका थनुवुा र कैदी  

  तर मनवानचन कसूरमा सिाय भोमगरहेको व्यजिको नाम 
अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गररने छैन ।  

(घ) मनवानचन कायनमा खवटएका कमनचारी र सरुिाकमी,  
(ङ)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृमत मलई 
सञ्चालन भएको वदृ्धाश्रममा बसेको व्यजि, 

(च) आयोगले तोकेको अन्य व्यजि । 

(३) अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 
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पररच्छेद–४ 

कसूर र सिाय 

३१. कसूर: देहायका कायन गरेमा यो ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मामननेछ :– 

(क) कसैले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर वा अन्य वववरण ढाँटी नाम दतान 
गराएमा वा दतान गराउनको लामग दरखास्त ददएमा वा त्यसरी ढाँटी 
ववरोधपत्र ददएमा, 

(ख) मतदाता नामावलीमा िानी बझुी कसैले कुनै व्यहोरा थपेमा, केरमेट 
गरेमा, सच्याएमा वा त्यस्तो मतदाता नामावली कुनै वकमसमले 
मबगारेमा, नोक्सान पारेमा वा नि गरेमा, 

(ग) मतदाता नामावली तयार गने कायनमा खवटएका कमनचारीलाई कुनै 
वकमसमको डर, धम्की वा प्रलोभन ददएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो 
कतनव्य पालन गनन वा गराउनबाट ववचमलत गराएमा, 

(घ) गोलय राख्न ुपने कागिात वा वववरणको गोलयता भङ्ग गरेमा, 
(ङ)  मतदाता नामावली दतान गने प्रयोिनको लामग आयोगले सङ्कलन गरेको 

मतदाताको नाम, थर, वतन, फोटो र अन्य वववरण अनमधकृत रुपमा 
प्रकाशन गरेमा वा ववतरण गरेमा वा िामनिामन दरुुपयोग गरेमा, 

(च)  दफा २२ को उपदफा (२) ववपररत मतदाता नामावली प्रयोग   
गरेमा ।  

 

३२. सिाय: (१) देहायको कसूर गने व्यजिलाई देहाय बमोजिम सिाय हनुेछ:– 

(क) दफा ३१ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गने व्यजिलाई एक 
लाख रुपैयाँसम्म िररबाना वा छ मवहनासम्म कैद वा दवैु सिाय, 

(ख)   दफा ३१ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोजिमको कसूर 
गने व्यजिलाई पच्चीस हिार रुपैयाँसम्म िररबाना वा एक 
मवहनासम्म कैद वा दवैु सिाय ।  

(२) यस ऐन बमोजिमको कसूर गनन उद्योग गने, मद्दत गने वा दरुुत्साहन गने 
व्यजिलाई कसूर गने व्यजिलाई हनुे सिायको आधा सिाय हनुेछ । 
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३३. अनसुन्धान अमधकृत: यस ऐन बमोजिमको कसूरसँग सम्बजन्धत मदु्दाको अनसुन्धान तोवकए 
बमोजिमको मनवानचन अमधकारीले गनेछ । 

 

३४. सरकार वादी हनु:े यस ऐन बमोजिम दायर गररने मदु्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर 
गररनेछ । 

 

३५. मदु्दाको दायरी: यस ऐन अन्तगनतको कसूरको अनसुन्धान सम्पन्न भएपमछ अनसुन्धान 
अमधकृतले मदु्दा चल्ने वा नचल्ने मनणनयको लामग सम्बजन्धत सरकारी वकील समि पठाउन ु
पनेछ र सरकारी वकीलबाट मदु्दा चल्ने मनणनय भएमा अनसुन्धान अमधकृतले मदु्दा दायर गनुन 
पनेछ ।  

 

३६. अन्य प्रचमलत कानून बमोजिम सिाय गनन बाधा नपने: यस ऐन बमोजिम कसूर ठहररने कुनै 
काम कारबाही अन्य प्रचमलत कानून अन्तगनत पमन कसूर ठहररने रहेछ भने त्यस्तो कसूर 
बापत कानून बमोजिम सिाय गनन यस ऐनले बाधा पयुानएको मामनने छैन । 

 

पररच्छेद–५ 

ववववध 

३७. अन्य प्रयोिनका लामग प्रमाणमा नलाग्न:े यस ऐन बमोजिम तयार गररएको मतदाता नामावली 
वा अस्थायी मतदाता नामावली मतदानको प्रयोिनको लामग र प्रचमलत कानूनमा ववशेष 
व्यवस्था भए बाहेक अन्य प्रयोिनको लामग प्रमाणमा लाग्ने छैन । 

 

३८.  िमतपूमतन दाबी गनन सक्न:े (१) यस ऐन बमोजिम आयोगले सङ्कलन गरेको मतदाता सम्बन्धी 
वववरण वा आयोगले दफा २२ बमोजिम उपलब्ध गराएको वववरण दरुुपयोग भएको वा 
अनमधकृत रुपमा प्रकाशन भएको वा ववतरण भएको कारणबाट कुनै व्यजिलाई शारीररक वा 
मानमसक हामन नोक्सानी भएमा त्यस्तो हामन नोक्सानी पगेुको व्यजिले त्यसरी हामन नोक्सानी 
गने व्यजिबाट िमतपूमतन दाबी गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िमतपूमतनको दाबी त्यसरी हामन नोक्सानी पगेुको छ 
मवहनामभत्र सम्बजन्धत जिल्ला अदालतमा गनुन पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको दाबी सही ठहरेमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो 
व्यजिलाई मनामसब िमतपूमतन भराइददन ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोजिमको िमतपूमतन सम्बन्धी अन्य कायनववमध प्रचमलत कानून 
बमोजिम हनुेछ । 

 

३९. मतदाता प्रमाजणत गररददन:े कुनै मनवानचन िेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दतान भएको कुनै 
मतदाताले त्यस्तो व्यहोरा प्रमाजणत गरी पाउँ भनी तोवकए बमोजिम दरखास्त ददएमा आयोगले 
त्यस्तो व्यहोरा तोवकए बमोजिम प्रमाजणत गररददन ुपनेछ । 

 

४०. सहयोग समममत: यस ऐन बमोजिम मतदाता नामावली वा अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन 
तथा अद्यावमधक गने कायनमा सहयोग पयुानउन आयोगले स्थानीयस्तरमा रािनीमतक दलका 
प्रमतमनमध लगायतका सरोकारवाला रहने गरी सहयोग समममत गठन गनन सक्नेछ । 

 

४१. सहयोग मलन सक्न:े (१) मतदाता नामावली तयार गने मसलमसलामा आयोग तथा नाम दतान 
अमधकारीले आवश्यकता अनसुार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको 
स्वाममत्व वा मनयन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको 
अनदुानमा सञ्चामलत संस्था, मनकाय वा रािनीमतक दल वा सामाजिक संघ, संस्था तथा अन्य 
मनकाय र कुनै पमन व्यजिको सहयोग मलन सक्नेछ । 

(२) मतदाता नामावली तयार गदान उपदफा (१) बमोजिमको आवश्यक सहयोग 
उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ । 

 

४२.  अमधकार प्रत्यायोिन: आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त कुनै अमधकार शतन तोकी 
प्रमखु मनवानचन आयिु, मनवानचन आयिु वा कुनै सरकारी कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गनन 
सक्नेछ । 

 

४३. मनयम बनाउन े अमधकार: आयोगले यो ऐन कायानन्वयनको लामग आवश्यक मनयम बनाउन 
सक्नेछ । 
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४४. मनदेजशका तथा कायनववमध बनाउन सक्न:े आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार मनदेजशका तथा कायनववमध बनाई लागू गनन 
सक्नेछ । 

 

४५. आदेश िारी गनन सक्न:े (१) आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेजशका 
तथा कायनववमधको कायानन्वयनको लामग आवश्यकता अनसुार आदेश िारी गनन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिम िारी गरेको आदेशको पालना गनुन सम्बजन्धत सबैको 
कतनव्य हनुेछ । 

 

४६. खारेिी र बचाउ: (१) मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ खारेि गररएको छ ।  

(२) मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही 
यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मामननेछ ।  

 

 


