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स्थानीय तह ननर्ााचन ऐन, २०७३ 

 

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन नमनत 

                                                            २०७३।१०।२८ 

संशोधन गने ऐन 

१. स्थानीय तह ननर्ााचन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०७४      २०७४।०२।२६ 

२. नेपालको संहर्धान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन  

 गने ऐन, २०७५                      २०७५।११।१९ 

 

सम्र्त ्२०७३ सालको ऐन नं. २५ 

स्थानीय तहको ननर्ााचन सम्बन्धी व्यर्स्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्तार्ना: स्थानीय तहको ननर्ााचन गने सम्बन्धमा कानूनी व्यर्स्था गना र्ाञ्छनीय भएकोले,  

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

 

पररच्छेद–१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स्थानीय तह ननर्ााचन ऐन, २०७३” रहेको   छ 
। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषा:  हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अदालत” भन्नाले सम्बजन्धत प्रदेशको उच्च अदालत सम्झन ुपछा । 

(ख) “अध्यि” भन्नाले गाउँ कायापानलकाको अध्यि सम्झन ुपछा । 

(ग) “अल्पसङ्ख्यक” भन्नाले तत्काल अगानि भएको राहिय िनगणनाको आधारमा 
संहर्धानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ि (क) को अधीनमा रही 
नेपाल सरकारले नपेाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका 
िातीय, भाहषक र धानमाक समूह सम्झन ुपछा । 
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(घ) “आयोग” भन्नाले संहर्धानको धारा २४५ बमोजिमको ननर्ााचन आयोग सम्झन ु
पछा । 

(ङ) “उपप्रमखु” भन्नाले नगर कायापानलकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछा ।  

(च) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँ कायापानलकाको उपाध्यि सम्झन ुपछा ।  

(छ) “उम्मेदर्ार” भन्नाले स्थानीय तहको कुनै ननर्ााचनको लानग दफा १८ बमोजिम 
मनोनयन गररएको व्यजि  सम्झन ुपछा ।  

(ि) “तोहकएको” र्ा “तोहकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको ननयममा 
तोहकएको र्ा तोहकए बमोजिम सम्झन ुपछा । 

(झ) “दल” भन्नाले प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोजिम ननर्ााचन प्रयोिनको लानग 
आयोगमा दताा भएको रािनीनतक दल सम्झन ुपछा । 

(ञ) “ननर्ााचन” भन्नाले स्थानीय तहको ननर्ााचन सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
उपननर्ााचनलाई समेत िनाउँछ । 

(ट) “ननर्ााचन अनधकृत” भन्नाले दफा ७ बमोजिम आयोगबाट ननयिु  भएको मु् य 
ननर्ााचन अनधकृत र ननर्ााचन अनधकृत सम्झन ु पछा र सो शब्दले सहायक 
ननर्ााचन अनधकृतलाई समेत िनाउँछ । 

(ठ) “प्रमखु” भन्नाले नगर कायापानलकाको प्रमखु सम्झन ुपछा ।  

(ि) “मतदाता” भन्नाले देहाय बमोजिमको ननर्ााचनको लानग प्रचनलत सङ्घीय कानून 
बमोजिम मतदाता नामार्लीमा नाम समारे्श भएको देहाय बमोजिमको व्यजि  
सम्झन ुपछा:– 

(१) अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु र उपप्रमखुको ननर्ााचनका लानग सम्बजन्धत 
गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको मतदाता नामार्लीमा नाम समारे्श 
भएको,   

(२)   गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा अध्यि र र्िा सदस्यको लानग 
सम्बजन्धत र्िाको मतदाता नामार्लीमा नाम समारे्श भएको,  

(३)  गाउँ कायापानलका र्ा नगर कायापानलकामा महहला, दनलत र्ा 
अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट ननर्ााजचत हनुे सदस्यको ननर्ााचनका लानग 
सम्बजन्धत गाउँ सभा र्ा नगर सभाका सदस्य, 
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(४)  जिल्ला समन्र्य सनमनतको प्रमखु, उपप्रमखु र सदस्यको ननर्ााचनको 
लानग प्रमखु, उपप्रमखु, अध्यि र उपाध्यि । 

(ढ) “मतदाता पररचयपत्र” भन्नाले मतदान गने प्रयोिनका लानग प्रचनलत सङ्घीय 
कानून बमोजिम आयोगले उपलब्ध गराएको फोटोसहहतको मतदाता 
पररचयपत्र सम्झन ुपछा । 

(ण) “मतदान अनधकृत” भन्नाले दफा ११ बमोजिम ननयिु  भएको मतदान अनधकृत 
सम्झन ुपछा र सो शब्दले सहायक मतदान अनधकृतलाई समेत िनाउँछ । 

(त) “मतपत्र” भन्नाले ननर्ााचनमा मतदान गनाका लानग व्यर्स्था गररएको मतपत्र 
सम्झन ु पछा र सो शब्दले हर्द्यतुीय उपकरणबाट मतदान हनुे व्यर्स्था 
भएकोमा त्यस्तो हर्द्यतुीय उपकरणमा प्रयोग हनुे मतपत्र र्ा त्यस्तो 
उपकरणमा िनित निजिटल मतपत्रलाई समेत िनाउँछ । 

(थ) “मतपेहटका” भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नका लानग आयोगले व्यर्स्था 
गरेको मतपेहटका सम्झन ुपछा र सो शब्दले हर्द्यतुीय उपकरणबाट मतदान 
गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अनभलेख गने हर्द्यतुीय 
उपकरणलाई समेत िनाउँछ । 

(द) “र्िा अध्यि” भन्नाले गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा अध्यि सम्झन ु
पछा । 

(ध) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपानलका, नगरपानलका र जिल्ला सभा सम्झनपुछा । 

(न) “सदस्य” भन्नाले गाउँपानलका र नगरपानलकाको र्िा सदस्य तथा गाउँ 
कायापानलका र नगर कायापानलकाको सदस्य सम्झन ु पछा र सो शव्दले 
अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु, उपप्रमखु र र्िा अध्यिलाई समेत िनाउँछ । 

(प) “संहर्धान” भन्नाले नेपालको संहर्धान सम्झन ुपछा । 

 

पररच्छेद–२ 

ननर्ााचन कायाक्रम तथा ननर्ााचन प्रणाली 
३. ननर्ााचन: (१) सदस्यको ननर्ााचन गाउँ सभा र्ा नगर सभाको कायाकाल समाप्त हनुभुन्दा दईु 

महहना अगानि हनुेछ । 
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तर यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ हनुे पहहलो पटकको ननर्ााचनको हकमा दफा ४ बमोजिम 
तोहकएको नमनतमा ननर्ााचन हनुेछ  । 

    (२) जिल्ला समन्र्य सनमनतको प्रमखु, उपप्रमखु, गाउँपानलकाको अध्यि, उपाध्यि 
तथा र्िाअध्यि एरं् नगरपानलकाको प्रमखु, उपप्रमखु तथा र्िाध्यिको पदार्नध समाप्त नहुँदै 
ननिको पद कुनै कारणले ररि  भएमा बाँकी पदार्नधको लानग ननर्ााचन आयोगको परामशा 
नलई नेपाल सरकारले तोकेको नमनतमा त्यस्तो ररि  पद उपननर्ााचनद्वारा पूनता गररनेछ । 

  तर एक र्षा भन्दा कम पदार्नध बाँकी रहेको अर्स्थामा उपननर्ााचन गररने छैन ।  

 

४. ननर्ााचनको नमनत तोक्न:े (१) नेपाल सरकारले स्थानीय तहको ननर्ााचन गराउन नमनत  
तोक्नेछ । 

तर त्यस्तो ननर्ााचनको नमनत तोक्नभुन्दा अजघ नपेाल सरकारले आयोगको परामशा 
नलन ुपनेछ  ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोहकएको नमनतमा एकै चरणमा ननर्ााचन सम्पन्न गराउन 
सम्भर् नभएमा तोहकएको नमनतबाट ननर्ााचन शरुु हनुे गरी दईु र्ा दईु भन्दा बढी चरणमा 
ननर्ााचन सम्पन्न गना अलग अलग नमनत समेत तोक्न सहकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम ननर्ााचन नमनत तोक्दा सामान्यतयााः एउटा प्रदेशको सबै 
स्थानीय तहका सदस्यको ननर्ााचन एकै चरणमा सम्पन्न हनुे गरी तोक्न ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग नमनतमा सम्पन्न भएको ननर्ााचन उपदफा 
(१) बमोजिम तोहकएको नमनतमा सम्पन्न भएको मानननेछ । 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोजिम ननर्ााचन नमनत तोकेको सूचना नेपाल रािपत्रमा 
प्रकाशन गनुा पनेछ ।   

 

५. ननर्ााचन कायाक्रमको सूचना: (१) दफा ४ बमोजिम ननर्ााचनको नमनत तोहकएको सूचना 
प्रकाजशत भएपनछ आयोगले ननर्ााचन कायाक्रमको सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको ननर्ााचन कायाक्रममा उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र दताा 
गने, मनोनयनपत्र दताा भएको उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशन गने, उम्मेदर्ारको हर्रोधमा उिूरी 
ददने, मनोनयनपत्र िाँच गने, मनोनयन भएको उम्मेदर्ारको नामार्ली प्रकाशन गने, 

                                                           
  नेपालको संहर्धान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोनधत । 
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उम्मेदर्ारले नाम हफताा नलन,े उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्ली प्रकाशन गने, उम्मेदर्ारलाई 
ननर्ााचन जचन्ह प्रदान गने र मतदान गने नमनत, समय र स्थान उल्लेख गरेको हनु ुपनेछ । 

(३) यस दफा बमोजिमको ननर्ााचन कायाक्रम नपेाल रािपत्रमा प्रकाशन गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम ननर्ााचन आयोगले प्रकाशन गरेको ननर्ााचन कायाक्रम 
बमोजिमको सूचना सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृतले ननर्ााचन अनधकृतको कायाालयमा प्रकाशन 
गनुा पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम ननर्ााचन कायाक्रम प्रकाशन गदाा उम्मेदर्ारको अजन्तम 
नामार्ली प्रकाशन भए पनछ ननर्ााचन प्रचार प्रसारको लानग बढीमा पन्ध्र  ददनको अर्नध रहन े
गरी प्रकाशन गनुा पनेछ । 

 

६. ननर्ााचन प्रणाली: (१) अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु, उपप्रमखु र र्िा अध्यिको ननर्ााचनमा गोप्य 
मतदानको प्रकृयाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा पहहलो हनुे ननर्ााजचत हनुे ननर्ााचन 
प्रणाली अपनाइनेछ । 

(२) गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा सनमनतका एकिना दनलत महहला सहहत 
दईु महहला र्िा सदस्य र दईु र्िा सदस्यको ननर्ााचनमा गोप्य मतदानको प्रकृयाद्वारा प्रत्येक 
सदस्यको लानग ददइने एक एक मतको आधारमा सबै भन्दा बढी मत ल्याउने दईु दईु िना 
ननर्ााजचत हनुे ननर्ााचन प्रणाली अपनाइनेछ । 

(३) गाउँ कायापानलका तथा नगर कायापानलकाका महहला सदस्यको लानग सम्बजन्धत 
गाउँ सभा र्ा नगर सभाका सदस्यले आपूm मध्येबाट गाउँ कायापानलकाको हकमा सबै भन्दा 
बढी मत प्राप्त गने चार िना र नगर कायापानलकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गने 
पाँच िना ननर्ााजचत हनुे ननर्ााचन प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा ननर्ााचन गनेछन ्। 

(४) गाउँ कायापानलका तथा नगर कायापानलकाका दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक 
समदुायबाट हनुे सदस्यको लानग सम्बजन्धत गाउँ सभा र्ा नगर सभाका सदस्यले गाउँ 
कायापानलकाको हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गने दईु िना र नगर कायापानलकाको 
हकमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गने तीन िना ननर्ााजचत हनुे ननर्ााचन प्रणालीको आधारमा 
गोप्य मतदानद्वारा ननर्ााचन गनेछन ्। 

(५) जिल्ला समन्र्य सनमनतको लानग सम्बजन्धत जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बजन्धत 
जिल्ला नभत्रका गाउँ सभा र्ा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक िना प्रमखु, एक िना 
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उपप्रमखु, कम्तीमा तीन िना महहला र कम्तीमा एक िना दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक 
समदुायका व्यजि लाई ननर्ााजचत गनेछन ्।  

(६) उपदफा (३) र (४) बमोजिमको महहला, दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट 
हनुे सदस्यको ननर्ााचन प्रणाली तथा उपदफा (५) बमोजिमको जिल्ला समन्र्य सनमनतको 
ननर्ााचन सम्बन्धी व्यर्स्था तोहकए बमोजिम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

मु् य ननर्ााचन अनधकृत, ननर्ााचन अनधकृत, मतदान अनधकृत र अन्य कमाचारी 
७. ननर्ााचन अनधकृतको ननयजुि : (१) संहर्धान, यस ऐन तथा प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोजिम 

ननर्ााचनमा सम्पादन गनुा पने काम गना र्ा गराउनका लानग प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक 
िना मु् य ननर्ााचन अनधकृत र आर्श्यकता अनसुार ननर्ााचन अनधकृत ननयिु  गनेछ । 

(२) आयोगले न्याय पररषद्को परामशामा जिल्ला न्यायाधीशलाई मु् य ननर्ााचन 
अनधकृत र न्याय सेर्ा आयोगको परामशामा न्याय सेर्ाका रािपत्राहङ्कत अनधकृतलाई ननर्ााचन 
अनधकृतमा ननयजुि  गनेछ ।  

तर यसरी ननर्ााचन अनधकृत ननयजुि  गदाा न्याय सेर्ाका रािपत्राहङ्कत अनधकृतलाई 
मात्र ननयजुि  गना नसहकएमा ननिामती सेर्ानभत्रका अन्य सेर्ाका रािपत्राहङ्कत अनधकृतलाई 
समेत ननयजुि  गना सहकनछे । 

 

८.  मु् य ननर्ााचन अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार: (१) आयोगको ननदेशनको अधीनमा रही 
आफूलाई तोहकएको जिल्लानभत्रको ननर्ााचन सम्बन्धी कामको समन्र्य र सपुरीरे्िण गरी 
आर्श्यक ननदेशन ददन ुमु् य ननर्ााचन अनधकृतको कताव्य हनुेछ । 

(२) मु् य ननर्ााचन अनधकृतले आफूलाई तोहकएको जिल्लाको जिल्ला सदरमकुाम 
रहेको स्थानीय तहको ननर्ााचन अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकारको प्रयोग समेत    
गनेछ । 

 

९. ननर्ााचन अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार: (१) आयोग र मु् य ननर्ााचन अनधकृतको 
ननदेशनको अधीनमा रही आफूलाई तोहकएको स्थानीय तहको ननर्ााचनमा यस ऐन बमोजिम 
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ननर्ााचन गराउने सम्बन्धी सम्पूणा काम कारबाही स्र्च्छ, ननष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा गनुा 
गराउन ुननर्ााचन अनधकृतको कताव्य हनुेछ । 

(२) ननर्ााचन अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र अनधकार तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

(३) ननर्ााचन अनधकृतले ननर्ााचनको काम गना खटाएको कमाचारीलाई आर्श्यकता 
अनसुार आफ्नो अनधकार प्रत्यायोिन गना सक्नेछ ।  

 

 १०. सहायक ननर्ााचन अनधकृत र अन्य कमाचारीको ननयजुि : (१) ननर्ााचन अनधकृतले आयोगले 
तोके बमोजिमको सङ्ख्यामा सहायक ननर्ााचन अनधकृत र अन्य कमाचारीहरु ननयिु  गना 
सक्नेछ । 

(२) ननर्ााचन अनधकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कमाचारी 
र्ा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको स्र्ानमत्र् र्ा ननयन्त्रणमा रहेको र्ा नेपाल सरकारको 
अनदुानमा सञ्चानलत संस्थाका कमाचारी र्ा हर्श्वहर्द्यालय र्ा सामदुाहयक हर्द्यालयका जशिक 
र्ा कमाचारीलाई ननर्ााचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन र्ा लगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम ननर्ााचनको लानग कमाचारी तथा जशिक 
खटाउँदा कमाचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बजन्धत र्िामा र 
जशिकको हकमा कायारत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बजन्धत र्िामा 
नपने गरी खटाइनेछ ।   

 

११.  मतदान अनधकृतको ननयजुि : (१) ननर्ााचन अनधकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा 
स्थानीय तहका कमाचारी र्ा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारकोेे स्र्ानमत्र् र्ा ननयन्त्रणमा 
रहेको र्ा नेपाल सरकारको अनदुानमा सञ्चानलत संस्थाका कमाचारी र्ा हर्श्वहर्द्यालय र्ा 
सामदुाहयक हर्द्यालयका जशिक र्ा कमाचारीलाई मतदान अनधकृत र्ा सहायक मतदान 
अनधकृत ननयजुि  गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम मतदान अनधकृत र्ा सहायक मतदान अनधकृत ननयजुि  
गदाा कमाचारीको हकमा आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बजन्धत र्िामा र जशिकको 
हकमा कायारत स्थान र आफ्नो घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बजन्धत र्िामा नपने गरी 
ननयजुि  गनुा पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोजिम ननयिु  मतदान अनधकृत र सहायक मतदान अनधकृतले 
यस ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयम र्ा िारी भएको आदेशले तोके बमोजिमको 
मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूणा काम स्र्च्छ, ननष्पि र स्र्तन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउन ु 
पनेछ । 

(४) मतदान अनधकृत तथा सहायक मतदान अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र 
अनधकार आयोगले िारी गरेको आदेश, ननदेशन र ननदेजशकामा उल्लेख भए बमोजिम    
हनुेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

उम्मेदर्ार तथा मनोनयनपत्र 

१२. उम्मेदर्ारको योग्यता:  कुनै व्यजि  ननर्ााचनमा उम्मेदर्ार हनु देहायको योग्यता पूरा गरेको 
हनु ुपनेछ :– 

(क) नेपालको नागररक, 

(ख) एक्काईस र्षा उमेर पूरा भएको, 
(ग) गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको सम्बजन्धत र्िाको मतदाता 

नामार्लीमा नाम समारे्श भएको र 

(घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।  

 

१३. उम्मेदर्ारको अयोग्यता: यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन देहायको 
व्यजि  ननर्ााचनमा उम्मेदर्ार हनु अयोग्य मानननेछ:– 

(क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको, 
(ख)  गैर नेपाली नागररक, 

(ग)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारको 
स्र्ानमत्र् र्ा ननयन्त्रणमा रहेको र्ा नेपाल सरकारबाट अनदुान प्राप्त 
संस्थामा पाररश्रनमक पाउने गरी बहाल रहेको, 

(घ)  कुनै स्थानीय तह र्ा स्थानीय तहको स्र्ानमत्र् र्ा ननयन्त्रणमा रहेको 
र्ा स्थानीय तहबाट अनदुान प्राप्त संस्थामा पाररश्रनमक पाउने गरी 
बहाल रहेको, 
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स्पष्टीकरण: यस खण्िको प्रयोिनको लानग “स्थानीय तह” भन्नाले यो 
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका गाउँ हर्कास सनमनत, 

नगरपानलका र्ा जिल्ला हर्कास सनमनतलाई समेत िनाउँछ । 

(ङ) ननर्ााचन सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोजिम सिाय पाई त्यस्तो सिाय 
भोनगसकेको नमनतले दईु र्षा भिु ान नगरेको,  

(च)  भ्रष्टाचार, िबरिस्ती करणी,मानर् बेचनबखन तथा ओसारपसार, लागू 
औषध नबक्री हर्तरण तथा ननकासी र्ा पैठारी, सम्पजि शदु्धीकरण, 

राहदानी दरुुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर र्ा नैनतक पतन देजखन े
अन्य फौिदारी कसूरमा सिाय पाई र्ा कुनै कसूरमा िन्मकैद र्ा 
बीस र्षा र्ा सो भन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्तो फैसला 
अजन्तम भएको, 

(छ)  सङ्गदठत अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सिाय पाई र्ा कताब्य 
ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस र्षाभन्दा कम कैदको सिाय पाई 
त्यस्तो सिाय भिु ान गरेको नमनतले छ र्षा पूरा नभएको, 

(ि)  िातीय भेदभार् तथा छुर्ाछुत, बोक्सी र्ा बहहुर्र्ाह सम्बन्धी कसूरमा 
कैदको सिाय पाई त्यस्तो सिाय भिु ान गरेको नमनतले तीन र्षा पूरा 
नभएको, 

(झ)  खण्ि (च) र (छ) मा उजल्लजखत कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच 
र्षा र्ा सो भन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्तो सिाय भिु ान 
गरेको नमनतले छ र्षा पूरा नभएको, 

(ञ) प्रचनलत कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अर्नधभर,  

(ट) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अर्नधभर,   

(ठ)    माननसक सन्तलुन ठीक नभएको, 
(ि) प्रचनलत कानूनले अयोग्य भएको । 

 

१४. उम्मेदर्ारी रद्द हनु:े (१) कुनै उम्मेदर्ार ननर्ााचन पररणाम घोषणा नहुँदै दफा १३ बमोजिम 
अयोग्य छ र्ा हनु गएको छ भने्न प्रश्न उठी तत्सम्बन्धमा आर्श्यक छाननबन गरी ननर्ााचन 
अनधकृतले अयोग्य भएको ठहर गरेमा त्यस्तो उम्मेदर्ारको उम्मेदर्ारी रद्द हनुेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदर्ारी रद्द गनुा अजघ ननर्ााचन अनधकृतले सम्बजन्धत 
उम्मेदर्ारलाई कम्तीमा चौबीस घण्टाको समय ददई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददन ु
पनेछ । 

 

१५. पद मिु  हनु:े (१) कुनै सदस्यको पदमा ननर्ााजचत व्यजि  दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको 
अदालतबाट ठहर भएमा ननि त्यस्तो पदबाट मिु  हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पद मिु  भएको िानकारी आयोगले सम्बजन्धत 
व्यजि लाई ददन ुपनेछ ।  

(३) कुनै सदस्यको पदमा ननर्ााजचत व्यजि को अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उिरुी 
ददने सम्बन्धी व्यर्स्था तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

१६. उम्मेदर्ारको उमेरको गणना: ननर्ााचनमा उम्मेदर्ार हनुको लानग उम्मेदर्ारको उमेरको 
गणना गदाा मनोनयनपत्र दताा गने नमनतसम्ममा एक्काईस र्षा उमेर पूरा गरेको हनु ुपनेछ । 

 

१७. उम्मेदर्ारको मनोनयन: (१) दफा १३ बमोजिम अयोग्यता नभएको व्यजि लाई यस ऐन 
बमोजिम हनुे ननर्ााचनमा तोहकए बमोजिम उम्मेदर्ार मनोनयन गना सहकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ननर्ााचनमा उम्मेदर्ार मनोनयन गदाा देहाय बमोजिमका 
एकिना प्रस्तार्क र एकिना समथाक हनु ुपनेछ:– 

(क)  गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा अध्यि र र्िा सदस्यको पदको 
लानग सम्बजन्धत र्िाको मतदाता नामार्लीमा नाम दताा भएको 
व्यजि , 

(ख)  अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु र उपप्रमखु पदको लानग सम्बजन्धत 
गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको मतदाता नामार्लीमा नाम दताा 
भएको व्यजि , 

(ग)  गाउँ कायापानलका र नगर कायापानलकाका महहला तथा दनलत र्ा 
अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट हनुे सदस्यको लानग सम्बजन्धत गाउँ सभा 
र्ा नगर सभाको सदस्य, 
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(घ) जिल्ला समन्र्य सनमनतको प्रमखु, उपप्रमखु र सदस्यको लानग 
सम्बजन्धत जिल्ला सभाको सदस्य ।  

(३) दलले खिा गरेको उम्मेदर्ारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलले ननिलाई औपचाररक 
पत्र समेत ददएको हनु ु पनेछ र दफा १८ बमोजिम औपचाररक पत्र प्रदान गना अनधकार 
पाएको दलको पदानधकारीले त्यस्तो पत्रको एक प्रनत ननर्ााचन अनधकृतलाई समेत पठाउन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेश गदाा दलले अध्यि र उपाध्यि, प्रमखु 
र उपप्रमखु तथा जिल्ला समन्र्य सनमनतको प्रमखु र उपप्रमखुमध्ये पचास प्रनतशत महहला 
उम्मेदर्ार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गने व्यर्स्था नमलाउन ुपनेछ । 

तर दलले एकिना मात्र उम्मेदर्ारी ददएमा यो उपदफाको प्रार्धान लागू हनुे छैन ।  

(५) उपदफा (१) बमोजिम गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा सनमनतका महहला 
र्िा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गदाा दलले कम्तीमा एक िना दनलत महहला उम्मेदर्ार 
रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गने व्यर्स्था नमलाउन ुपनेछ । 

तर दलले एक िना मात्र महहला र्िा सदस्य पदमा उम्मेदर्ारी ददएमा यो 
उपदफाको प्रार्धान लागू हनुे छैन । 

(६) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यजि लाई मनोनयन गररएको अर्स्थामा ननिले 
मनोनयनपत्रमा आफ्नो मञ्जुरी लेखी दस्तखत समेत गनुा पनेछ । 

(७) कुनै व्यजि लाई एउटा ननर्ााचनको लानग बढीमा दईु मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन 
गना सहकनेछ । 

 

१८. मनोनयनपत्र प्रमाजणत गने अनधकारी सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) दलको तफा बाट उम्मेदर्ार 
मनोनयनको औपचाररक पत्र प्रदान गना अनधकार पाएको दलको पदानधकारीको नाम, थर, पद 
र ननिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनत र्ा सो सरहको 
सनमनतले तोकेको सो सनमनत र्ा प्रदेश सनमनतको पदानधकारीले प्रमाजणत गरी उम्मेदर्ारको 
लानग मनोनयनपत्र दाजखला गने अजन्तम नमनत अगारै् आयोगले तोकेको अर्नधनभत्र 
आयोगलाई उपलब्ध गराउन ु पनेछ र आयोगले त्यस्तो हर्र्रण मनोनयनपत्र दताा गना 
तोहकएको नमनत अगारै् सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृत समि पठाईसक्न ुपनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको रीत नपयुााई मनोनयनपत्र दाजखला भएको अर्स्थामा 
त्यस्तो उम्मेदर्ारलाई सो दलको उम्मेदर्ारको रुपमा मान्यता ददइने छैन । 

 

१९. मनोनयनपत्रको दताा: (१) उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र उम्मेदर्ार आफैं ले र्ा ननिको प्रनतनननध 
र्ा प्रस्तार्क र्ा समथाकले सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृत समि पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृतले 
यस ऐन बमोजिम रीतपूर्ाकको छ र्ा छैन हेरी रीतपूर्ाकको भए दताा गरी तोहकए 
बमोजिमको ननस्सा मनोनयनपत्र दताा गना ल्याउने व्यजि लाई ददन ुपनेछ । 

(३) ननर्ााचन अनधकृतले प्रस्तार्क र्ा समथाक नभएको र्ा प्रस्तार्क र्ा समथाक 
दोहोररएको र्ा यस ऐन बमोजिमको धरौटी राखेको ननस्सा नभएको र्ा प्रस्तार्क र्ा समथाक 
र्ा उम्मेदर्ार हनुे व्यजि को सहीछाप नभएको र्ा अन्य रीत नपगेुको मनोनयनपत्र दताा गना 
ल्याएमा रीत नपगेुको िनत सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दताा गनुा पनेछ । यसरी 
रीत नपगेुको कुरा सच्याउन ुपने व्यहोरा नसच्याई मनोनयनपत्र दताा गराउन चाहेमा सोही 
व्यहोरा मनोनयनपत्रमा िनाई त्यसकोेे सूचना मनोनयनपत्र दताा गराउने व्यजि लाई ददन ु
पनेछ । 

(४) ननर्ााचन अनधकृतले मनोनयनपत्र दताा गने समय समाप्त भएपनछ ननर्ााचन 
कायाक्रमको सूचनामा तोहकएको नमनत, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दताा भएको 
उम्मेदर्ारको सूची प्रकाशन गनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाजशत सूचीमा उजल्लजखत कुनै उम्मेदर्ारको 
योग्यताको सम्बन्धमा उिूरी ददन चाहने उम्मेदर्ार र्ा ननिको प्रनतनननधले ननर्ााचन 
कायाक्रमको सूचनामा तोहकएको नमनत, समय र स्थानमा ननर्ााचन अनधकृत समि उिूरी ददन 
सक्नेछ । 

(६) मनोनयनपत्र साथ उम्मेदर्ारले पेश गनुा पने अन्य कागिात तोहकए बमोजिम 
हनुेछ । 

 

२०. मनोनयनपत्रको िाचँ:  (१) दफा १९ बमोजिम दताा भएको मनोनयनपत्र िाँच गना ननर्ााचन 
कायाक्रमको सूचनामा तोहकएको नमनत, समय र स्थानमा उम्मेदर्ार र्ा ननिको प्रस्तार्क, 

समथाक र्ा ननिले नलजखत रुपमा अनधकार ददएको एकिना प्रनतनननध उपजस्थत हनु ुपनेछ । 
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(२) ननर्ााचन अनधकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गररएका व्यजि को उपजस्थनतमा 
त्यस्ता सम्पूणा उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र िाँच गनेछ ।  

तर त्यसरी उपजस्थत हनु ु पने कुनै उम्मेदर्ार र्ा ननिको प्रस्तार्क, समथाक र्ा 
प्रनतनननध उपजस्थत नभएमा पनन मनोनयनपत्र िाँच गना र त्यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम 
ननणाय गना यस उपदफाले बाधा पयुााएको माननने छैन । 

(३) देहायको अर्स्थामा ननर्ााचन अनधकृतले यस दफा बमोजिम गनुा पने 
मनोनयनपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगत गना सक्नेछ:– 

(क) मनोनयनपत्र िाँच गने स्थानमा त्यसरी िाँच गने समयमा हलुदङ्गा 
लगायत अन्य असामान्य पररजस्थनत उत्पन्न भएमा, र्ा 

(ख)  प्राकृनतक हर्पद्को कारणले काबबुाहहरको पररजस्थनत उत्पन्न भएमा । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनयनपत्रको िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगत भएमा 
ननर्ााचन अनधकृतले समय र स्थान तोकी यथासम्भर् नछटो मनोनयनपत्रको िाँच गनुा    
पनेछ । 

(५) मनोनयनपत्रको िाँच सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

२१. मनोनयनपत्र बदर हनु ेअर्स्था: देहायको अर्स्थामा उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र बदर हनुेछ:– 

(क)  संहर्धान र यस ऐन बमोजिम उम्मेदर्ारको योग्यता नभएमा, 
(ख)  उम्मेदर्ार हनुे व्यजि को मञ्जुरी नभएमा र्ा ननिको र्ा ननिको 

प्रस्तार्क र समथाकको सहीछाप नभएमा र्ा कीते सहीछाप भएमा,  
(ग)  दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम तोहकएको समयनभत्र मनोनयनपत्र 

दताा नभएमा, 
(घ)  दफा १७, १८ र १९ मा लेजखए बमोजिम मनोनयनपत्र दाजखला 

नभएमा,  
(ङ)  दफा ६२ बमोजिमको धरौटी नराखेमा, 
(च) यस ऐन बमोजिम अन्य रीत नपगेुको भएमा । 
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२२. उम्मेदर्ारको नामार्ली: ननर्ााचन अनधकृतले मनोनयनपत्रको िाँच गररसकेपनछ कानून 
बमोजिम रीत पगेुका मनोनयनपत्र बमोजिमका उम्मेदर्ारको तोहकए बमोजिम नामार्ली तयार 
गनुा पनेछ र त्यस्तो नामार्लीको एक प्रनत आफ्नो कायाालयमा प्रकाशन गनुा पनेछ । 

 

२३. नाम हफताा नलन:े (१) कुनै उम्मेदर्ारले आफ्नो नाम उम्मेदर्ारको नामार्लीबाट हटाउनको 
लानग नाम हफताा नलन चाहेमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम तोहकएको समयनभत्र 
ननर्ााचन अनधकृतलाई नलजखत सूचना ददई आफ्नो नाम हफताा नलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम हफताा नलएको सूचना उम्मेदर्ार आफैं ले र्ा ननिको 
प्रनतनननधले दाजखला गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम नाम हफताा नलएको सूचना ननर्ााचन अनधकृत समि 
दाजखला भईसकेपनछ त्यस्तो सूचना बदर गना र्ा हफताा नलन पाउने छैन । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम दाजखला भएको सूचनाको बारेमा ननर्ााचन अनधकृत 
हर्श्वस्त भएमा नाम हफताा नलन ेउम्मेदर्ारको नाम उम्मेदर्ारको नामार्लीबाट हटाउन ुपनेछ 
र नाम हटाइएको सूचना ननर्ााचन अनधकृतले आफ्नो कायाालयमा तरुुन्त प्रकाशन गनेछ । 

(५) कुनै दलको तफा बाट उम्मेदर्ारी ददएको कुनै उम्मेदर्ारको सम्बन्धमा त्यस्तो 
दलको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोहकएको पदानधकारीले ननिको नाम हफताा 
नलने गरी ननर्ााचन अनधकृतलाई दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम तोहकएको समयनभत्र 
लेखी पठाएमा ननिलाई उम्मेदर्ारको रुपमा कायम राजखने छैन । 

 

२४. उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्ली: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदर्ारले नाम 
हफताा नलन ेसमय समाप्त भएपनछ ननर्ााचन अनधकृतले बाँकी रहेका उम्मेदर्ारको नामार्ली 
तोहकए बमोजिम तयार गनुा पनेछ र त्यस्तो नामार्लीको एक प्रनत आफ्नो कायाालयमा तरुुन्त 
प्रकाशन गरी त्यसको एक प्रनत आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको नामार्लीमा उम्मेदर्ारको नाम नेपाली र्णाानकु्रम 
अनसुार लेजखनेछ र कुनै दलबाट मनोनीत उम्मेदर्ार भएमा ननिहरुको मनोनयनपत्रमा 
लेजखएको ठेगानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गररनेछ । 
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२५. ननहर्ारोध ननर्ााजचत: दफा २४ बमोजिम उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्ली प्रकाशन गदाा कुनै 
पदका लानग िनत िना ननर्ााजचत हनु ेहो त्यनत नै िना र्ा सो भन्दा कम उम्मेदर्ार कायम 
हनु आएमा ननर्ााचन अनधकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदर्ार ननहर्ारोध ननर्ााजचत भएको भनी 
तोहकए बमोजिम घोषणा गनेछ । 

 

२६. ननर्ााचन जचन्ह: (१) यस ऐन बमोजिम हनुे ननर्ााचनका लानग दल र स्र्तन्त्र उम्मेदर्ारलाई 
हर्तरण गने ननर्ााचन जचन्ह आयोगले ननधाारण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ननधाारण गररएको ननर्ााचन जचन्ह दल र उम्मेदर्ारलाई 
तोहकए बमोजिम प्रदान गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गररएको ननर्ााचन जचन्ह त्यस्तो दलका उम्मेदर्ार 
र्ा दल बाहेक अरु कसैले पनन प्रयोग गना पाउने छैन । 

(४) उम्मेदर्ारलाई ननर्ााचन जचन्ह प्रदान गररसकेपनछ त्यस्तो उम्मेदर्ारले आफ्नो 
दल त्याग गरेमा र्ा अको दलमा प्ररे्श गरेमा सो ननर्ााचन जचन्ह पररर्तान हनु सक्ने छैन । 
त्यस्तो उम्मेदर्ार ननर्ााजचत भएमा सम्बजन्धत दलले प्रमाण सहहत आयोगमा उिूरी ददएमा 
ननिको सदस्यता खारेि हनुेछ । 

(५) यस दफा बमोजिम ननर्ााचन जचन्ह हर्तरण गदाा आयोगमा दताा कायम रहेको 
दलको उम्मेदर्ारलाई आयोगबाट ननर्ााचनको प्रयोिनका लानग हर्तरण गररएको ननर्ााचन 
जचन्ह हर्तरण गनुा पनेछ । यसरी ननर्ााचन जचन्ह हर्तरण गदाा कुनै गल्ती भएको र्ा फरक 
पना गएको भने्न आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो जचन्ह पररर्तान गना सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन यस दफा बमोजिम 
ननर्ााचन जचन्ह हर्तरण गदाा रािनीनतक दल सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोजिम राहिय 
दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलको उम्मेदर्ारलाई मात्र सम्बजन्धत दलको ननर्ााचन 
जचन्ह हर्तरण गररनेछ । यसरी हर्तरण गररएको ननर्ााचन जचन्ह मतपत्रमा समारे्श गदाा 
त्यस्तो दलले तत्काल अजघ भएको प्रनतनननध सभाको ननर्ााचनमा समानपुानतक ननर्ााचन 
प्रणालीतफा  प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा समारे्श गररनेछ ।  

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ हनुे पहहलो पटकको ननर्ााचनको हकमा व्यर्स्थाहपका–
संसदमा प्रनतनननधत्र् गने सबै दलको उम्मेदर्ारलाई सम्बजन्धत दलको ननर्ााचन जचन्ह हर्तरण 
गररनेछ । यसरी हर्तरण गररएको ननर्ााचन जचन्ह मतपत्रमा समारे्श गदाा त्यस्तो दलले 
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संहर्धान सभा सदस्य ननर्ााचन २०७० मा समानपुानतक ननर्ााचन प्रणालीतफा  प्राप्त गरेको मत 
सं्याको आधारमा समारे्श गररनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम ननर्ााचन जचन्ह प्राप्त नगने दलको उम्मेदर्ार तथा 
स्र्तन्त्र उम्मेदर्ारलाई स्र्तन्त्र रुपमा खिा भएको उम्मेदर्ारले प्रयोग गने गरी ननधाारण 
गररएका ननर्ााचन जचन्हको समूहबाट तोहकए बमोजिमको तररका अनसुार ननर्ााचन अनधकृतले 
ननर्ााचन जचन्ह प्रदान गनेछ । 

 

२७. उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभएमा: (१) दफा २४ बमोजिम उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्ली प्रकाशन 
हनु ु भन्दा अजघ दलबाट मनोनयन भएको उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र रीतपूर्ाकको ठहर 
भईसकेको र आफ्नो नाम हफताा ननलएको कुनै उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएमा र त्यस्तो मतृ्य ु
भएको नलजखत सूचना ननि उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा सम्बजन्धत दल र्ा अन्य कुनै 
व्यजि बाट प्राप्त भएमा र त्यस्तो कुरामा ननर्ााचन अनधकृत हर्श्वस्त भएमा ननिले त्यस्तो 
ननर्ााचनसँग सम्बजन्धत अन्य कायाक्रम तरुुन्त स्थनगत गनुा पनेछ र त्यसको िानकारी 
आयोगलाई ददन ुपनेछ ।   

(२) दफा २४ बमोजिम उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्ली प्रकाजशत भएपनछ कुनै 
दलबाट मनोनयन भएको उम्मेदर्ारको मतृ्य ु भएमा र त्यस्तो मतृ्य ु भएको नलजखत सूचना 
ननि उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा सम्बजन्धत दल र्ा अन्य कुनै व्यजि बाट प्राप्त भएमा 
र त्यस्तो कुरामा ननर्ााचन अनधकृत हर्श्वस्त भएमा ननिले त्यस्तो ननर्ााचनसँग सम्बजन्धत अन्य 
कायाक्रम तरुुन्त स्थनगत गनुा पनेछ र त्यसको िानकारी आयोगलाई ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोजिम कायाक्रम स्थनगत भएको सूचना अन्य उम्मेदर्ार 
समेतको िानकारीको लानग ननर्ााचन अनधकृतले आफ्नो कायाालयमा टाँस्न ुपनेछ । 

(४) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको िानकारी प्राप्त गरेपनछ त्यस्तो ननर्ााचनको 
मतदानको कायाक्रममा असर नपने गरी उम्मेदर्ारको मनोनयन सम्बन्धी कायाक्रम यथाश् 
नछटो पूरा गना अको कायाक्रम ननधाारण गरी ननर्ााचन अनधकृतलाई पठाउन ुपनेछ ।  

(५) आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको िानकारी प्राप्त गरेपनछ त्यस्तो ननर्ााचनमा 
मतदान गने नमनत लगायत ननर्ााचनको लानग यस पररच्छेद बमोजिमको अन्य कायाक्रम पनुाः 
ननधाारण गरी ननर्ााचन अनधकृतलाई पठाउन ुपनेछ । 
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(६) उपदफा (१) र्ा (२) बमोजिम कायाक्रम स्थनगत भएकोमा पहहले मनोनयनपत्र 
पेश गरी रीतपूर्ाकको ठहर भईसकेको र्ा उम्मेदर्ारको अजन्तम नामार्लीमा नाम रहेको 
उम्मेदर्ारले पनुाः मनोनयनपत्र दाजखला गनुा पने छैन र िनु दलको उम्मेदर्ारको मतृ्य ु
भएको हो त्यस्तो दलको तफा बाट मात्र पनुाः उम्मेदर्ार मनोनयन गना सहकनछे ।  

(७) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन उम्मेदर्ारको मतृ्य ुभई 
ननर्ााचनको कायाक्रम स्थनगत गनुा पदाा ननर्ााचन कायाक्रममा लेजखए बमोजिमको काम सम्पन्न 
गनुा पने अर्नध सात ददन भन्दा बढी भएमा पनुाः अको कायाक्रम प्रकाशन गनुा पने छैन र 
सोही कायाक्रमको समयार्नधनभत्र मतदानको काममा बाधा नपगु्ने गरी उम्मेदर्ारको मनोनयन 
सम्बन्धी काम पूरा गनुा पने गरी नमलाउन ु  पनेछ । 

 

२८. उम्मेदर्ारको पररचयपत्र: यस पररच्छेद बमोजिम अजन्तम नामार्लीमा कायम रहेका 
उम्मेदर्ारलाई ननर्ााचन अनधकृतले तोहकए बमोजिमको पररचयपत्र ददनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

मतदान केन्र, मतपत्र र मतपेहटका 
२९. मतदान केन्र: (१) आयोगले ननर्ााचनका लानग आर्श्यक सङ्ख्यामा मतदान केन्र तथा 

उपकेन्र तोक्नेछ ।  

(२) ननर्ााचन अनधकृतले उपदफा (१) बमोजिमको मतदान केन्र र्ा उपकेन्र थपघट 
गना आर्श्यक ठानेमा त्यसरी थपघट गनुा पने आर्श्यकता र औजचत्य सहहत आयोगलाई 
लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मनानसब ठानेमा मतदान केन्र र्ा उपकेन्र 
थपघट गना सक्नेछ ।   

(३) ननर्ााचन अनधकृतले आर्श्यक भएमा आयोगको पूर्ा स्र्ीकृनत नलई सहुर्धािनक 
र्ा व्यर्हाररक दृहष्टबाट उपयिु  हनुे ठाउँमा मतदान केन्र र्ा उपकेन्र साना सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम मतदान केन्र तथा उपकेन्र तोहकएको, 
थपघट गररएको र्ा साररएको सूचना नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ । 

(५) एउटा मतदान स्थलको िेत्रनभत्र आर्श्यकता अनसुार एक र्ा एक भन्दा बढी 
मतदान केन्र, उपकेन्र र्ा मतदान किहरु रहन सक्ने छन ्।  



www.lawcommission.gov.np 

18 
 

(६) मतदान केन्र, उपकेन्र र्ा मतदान कि तोक्ने आधार, प्रहक्रया र अन्य व्यर्स्था 
तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

३०. मतपत्र: (१) ननर्ााचनको लानग आयोगले तोके बमोजिमको मतपत्र हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मतपत्रमा प्रत्येक उम्मेदर्ारका लानग तोहकएको 
ननर्ााचन जचन्ह र त्यस्तो जचन्हमा मतदान गने कोठा हनुेछ । 

(३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

३१. मतपेहटका: (१) मतदानको लानग आयोगले तोके बमोजिमको मतपेहटका हनुेछ । 

(२) मतपेहटका व्यर्स्थापन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

मतदान 

३२. मतदानको समय:  मतदान हनुे नमनतमा मतदान गने समय दफा ५ को उपदफा (२) 
बमोजिमको सूचनामा तोके बमोजिम हनुेछ । 

 

३३. मतदान: (१) कुनै गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको कुनै र्िाको मतदाता नामार्लीमा नाम 
समारे्श भएको मतदाताले सोही गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको सम्बजन्धत र्िाको लानग 
तोहकएको मतदान केन्रमा मात्र मतदान गना पाउनेछ । 

(२) मतदाताले मतदाता नामार्ली अनसुार आफूलाई तोहकएको मतदान केन्रमा 
मतदान गनुा पनेछ । 

(३) मतदाताले आफूले मतदान गना तोहकएको मतदान केन्रमा ननर्ााचनको लानग 
तोहकएको मतपत्रमा मत सङ्केत गरी मतदान गनुा पनेछ । 

(४) मतदाता नामार्लीमा नाम दताा भएको मतदाताको नामबाट त्यस्तो मतदाता 
बाहेक अन्य कुनै व्यजि ले मतदान गना पाउने छैन ।  

(५) कुनै पनन मतदाताले एउटै ननर्ााचनमा एक पदको लानग एक भन्दा बढी पटक 
र्ा एक भन्दा बढी मतदान केन्रमा मतदान गना पाउने छैन । 
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३४. मतदानको प्रकृया:  (१) मतदान केन्रमा मतदानको लानग उपजस्थत मतदातालाई मतदान 
अनधकृतले तोहकए बमोजिमको रीत पयुााई मतपत्र ददनेछ । 

(२) मतदातालाई मतपत्र ददन ुअजघ मतदान अनधकृतले मतदाता नामार्लीमा तोहकए 
बमोजिमको व्यहोरा िनाई आयोगले ननधाारण गरे बमोजिमको मतपत्र ददनेछ । 

(३) मतदाताले मतपत्रमा तोहकए बमोजिमको छाप र्ा जचन्ह गोप्य तर्रले लगाई 
मतदान गनुा पनेछ ।  

(४) मतदाताले मत सङ्केत गदाा आयोगले ननधाारण गरेको मतपत्रको एक र्ा एक 
भन्दा बढी मत सङ्केत गना तोकेको कुनै कोठामा गोप्य रुपमा उपदफा (३) बमोजिमको छाप 
र्ा जचन्ह लगाई तोहकए बमोजिम मतदान गरी मत पेहटकामा खसाउन ुपनेछ । 

(५) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन मतदान गने प्रयोिनको 
लानग हर्द्यतुीय उपकरण प्रयोग गररएको अर्स्थामा मतदाताले तोहकए बमोजिम हर्द्यतुीय 
उपकरणद्वारा मतदान गनुा पनेछ । 

 

३५. नाम ढाटँी मतदान गना आएमा: (१) कुनै व्यजि ले आफ्नो नाम ढाँटी अको मतदाताको 
नाममा मतदान गनाको लानग मतपत्र नलन आएमा उम्मेदर्ार र्ा ननिको प्रनतनननध र्ा सोही 
मतदान केन्रका मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अनधकृत समि तोहकए 
बमोजिम हर्रोध गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम हर्रोध भएमा मतदान अनधकृतले त्यस सम्बन्धमा 
आर्श्यक कुरा बझुी तत्काल ननणाय गनुा पनेछ र यसरी पना आएको हर्रोध र त्यसको 
ननणाय तोहकए बमोजिमको ननणाय हकताबमा तरुुन्त िनाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम हर्रोध ठीक ठहरेमा मतदान अनधकृतले त्यस्तो धरौटी 
रकम सम्बजन्धत व्यजि लाई हफताा ददनेछ र हर्रोध गलत देजखएमा त्यस्तो धरौटी रकम 
िफत हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको हर्रोध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गना 
आउने व्यजि लाई मतदान अनधकृतले ननर्ााचन कसूर तथा सिाय सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय 
कानून बमोजिम िररबाना गना सक्नेछ । 
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३६. मतदान केन्रमा प्ररे्श: (१) मतदान अनधकृतले मतदान केन्रमा देहायका व्यजि  बाहेक अरु 
कसैलाई प्ररे्श गना ददने छैन:– 

(क) मतदाता, 
(ख) उम्मेदर्ार र्ा ननिको एकिना ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतदान 

प्रनतनननध, 

(ग) आयोगबाट अनमुनत प्राप्त पयारे्िक, 

(घ) आयोग र्ा ननर्ााचन अनधकृत र्ा मतदान अनधकृतबाट अनमुनत पाएका 
व्यजि , 

(ङ)  महहला मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच र्षाको बालक, 

(च)  दृहष्टहर्हीन र्ा शारीररक रुपले अशि  मतदाताको सहयोगको लानग 
साथमा आएको एकाघरको पररर्ारको सदस्य । 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (क) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन कुनै 
प्रकारको हनतयार साथ नलएको र्ा मादक पदाथा सेर्न गरेको व्यजि  मतदाता भए तापनन 
मतदान अनधकृतले मतदान केन्रमा प्ररे्श गना ददने छैन । 

(३) मतदानको समय समाप्त भएपनछ मतदान केन्रमा प्ररे्श गररसकेका मतदान गना 
बाँकी मतदाता बाहेक अन्य मतदाताले मतदान केन्रमा प्ररे्श गना र्ा त्यहाँ रहन पाउन े
छैनन ्। 

 

३७. ननरीिण गना सक्न:े कुनै मतदाता मत सङ्केत गने स्थानमा मनानसब समय भन्दा बढी 
समयसम्म बसेमा र्ा मतदान अनधकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा ननिले मत सङ्केत गने स्थानमा 
प्ररे्श गरी ननरीिण गना सक्नेछ ।  

 

३८. अशि  मतदाता: कुनै मतदाताले दृहष्टहर्हीन र्ा शारीररक अशि ता र्ा अरु कुनै कारणर्श 
आफैँ  मत सङ्केत गना नसक्ने भई मत सङ्केत गने काममा सहयोग पयुााउन आफ्नो एकाघरको 
पररर्ारको सदस्यलाई साथमा लैिान अनमुनत मागेमा र्ा मत सङ्केत गने काममा सहयोग 
पयुााउन मतदान अनधकृतलाई अनरुोध गरेमा र मतदान अनधकृतलाई सो कुरा उपयिु  
लागेमा पररर्ारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गने स्थानमा प्ररे्श गना 
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अनमुनत ददन र्ा मतदान अनधकृतले मतदाताको इच्छा अनसुार ननिको मतपत्रमा मत सङ्केत 
गररददन सक्नेछ  । 

 

३९. मतपेहटका, हर्द्यतुीय उपकरण नोक्सान भएमा र्ा तोिफोि गररएमा: (१)  कुनै मतदान 
केन्ररमा मतदानको लानग प्रयोग भएको मतपेहटका र्ा मतदान गना राजखएको हर्द्यतुीय 
उपकरण दघुाटनार्श नोक्सान भएमा र्ा िानािान तोिफोि गरी नोक्सान गररएमा मतदान 
अनधकृतले सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृतलाई त्यस घटनाको प्रनतरे्दन तरुुन्त ददन ुपनेछ । 

(२) मतदान अनधकृतले ननर्ााचन अनधकृतलाई बझुाई सकेको मतदानको लानग प्रयोग 
भएको मतपेहटका कुनै हकनसमले खोनसएमा र्ा िानािान तोिफोि गरी नोक्सान गररएमा र्ा 
दघुाटनार्श नोक्सान भएमा र्ा उपदफा (१) बमोजिमको प्रनतरे्दन प्राप्त भएमा ननर्ााचन 
अनधकृतले त्यस्तो मतदान केन्रको मतदान तरुुन्त रद्द गनुा पनेछ र त्यसको प्रनतरे्दन 
आयोगमा तरुुन्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम मतदान रद्द गररएको मतदान केन्रमा ननर्ााचन 
अनधकृतले पनुाः मतदान गने नमनत र समय तोकी त्यसको सूचना त्यस्तो मतदान केन्रमा 
तरुुन्त प्रकाशन गनुा पनेछ । 

 

४०. हर्शषे पररजस्थनतमा मतदान स्थनगत गना सहकन:े (१) कुनै मतदान केन्रमा हलुदङ्गा लगायत 
अन्य असामान्य पररजस्थनत उत्पन्न भई र्ा कुनै कारणले हर्द्यतुीय उपकरण सञ्चालन हनु 
नसकी र्ा उपरर् र्ा प्राकृनतक हर्पद् र्ा काबबुाहहरको कुनै कारणले मतदानको काम हनु 
नसक्ने कुरामा मतदान अनधकृत हर्श्वस्त भएमा ननिले त्यस्तो मतदान केन्रको मतदान काया 
तत्काल स्थनगत गना सक्नेछ र त्यसको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गनेछ ।  

(२) मतदान अनधकृतले उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थनगत गरेको सूचना 
तरुुन्त ननर्ााचन अनधकृतलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम मतदान स्थनगत भएको व्यहोराको िानकारी ननर्ााचन 
अनधकृतले तरुुन्त मु् य ननर्ााचन अनधकृत र आयोगलाई ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिमको िानकारी प्राप्त गरेपनछ आयोगले अन्यथा ननदेशन 
ददएमा बाहेक ननर्ााचन अनधकृतले त्यस्तो मतदान केन्रमा पनुाः मतदान हनुे नमनत र समय 
यथाशीघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गरी पनुाः मतदान गराउनेछ । 
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४१. मतदान केन्रको अननधकृत कब्िा: (१) देहायको अर्स्थामा मतदान केन्रको अननधकृत 
कब्िा भएको मानननेछ:– 

(क) कसैले बल प्रयोग गरी र्ा िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मतदान 
केन्र र्ा मतदान गना ननजित गररएको स्थान आफ्नो कब्िामा नलई 
मतदानको कायामा प्रभार् पारेमा र्ा कुनै उम्मेदर्ारको समथाक 
मतदातालाई मात्र मतदान गना ददएमा र्ा अन्य मतदातालाई मतदान 
गना नददएमा, 

(ख) कसैले बल प्रयोग गरी र्ा नगरी मतदातालाई कुनै उम्मेदर्ारको 
पिमा मतदान गना र्ा नगना िर त्रास देखाएमा र्ा धम्की ददएमा र्ा 
मतदान गनाको लानग बाटो र्ा गौँिा छेकी रोकेमा र्ा मतदान 
केन्रमा र्ा मतदान गने स्थानमा िान र्ा प्ररे्श गना नददएमा, र्ा 

(ग) कसैले बल प्रयोग गरी र्ा नगरी मतदान काया सञ्चालन गना खहटएको 
मतदान अनधकृत र्ा कमाचारीलाई आफ्नो कताव्य पालना गना नददएमा 
र्ा ननिको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेहटका, मतदान गना राजखएको 
हर्द्यतुीय उपकरण र्ा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा र्ा अन्य 
त्यस्तै काया गरी मतदानको काया ननष्पि तथा स्र्तन्त्र रुपमा 
सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहनुे र्ा हनु नसक्ने गरी प्रभाहर्त गरेमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ि (क), (ख) र्ा (ग) मा उजल्लजखत कुनै प्रकारले मतदान 
केन्रको अननधकृत कब्िा भएमा मतदान अनधकृतले तत्काल मतदान स्थनगत गरी त्यसको 
प्रनतरे्दन ननर्ााचन अनधकृतलाई र ननर्ााचन अनधकृतले आयोगलाई तरुुन्त ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रनतरे्दन प्राप्त भएमा आयोगले र्ा आयोगले कुनै 
ननदेशन ददएको अर्स्थामा ननर्ााचन अनधकृतले आयोगको त्यस्तो ननदेशन बमोजिम उपदफा 
(१) बमोजिमको घटनाको िाँच गना सक्नेछ र त्यस्तो िाँचको प्रनतरे्दनको आधारमा 
आयोगले र्ा आयोगको ननदेशन अनसुार ननर्ााचन अनधकृतले त्यस्तो मतदान केन्रको मतदान 
रद्द गना सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम मतदान रद्द भएको मतदान केन्रमा ननर्ााचन अनधकृतले 
पनुाः मतदान गने नमनत र समय यथाशीघ्र तोक्न ुपनेछ र त्यसको सूचना मतदान केन्रमा 
समेत प्रकाशन गरी पनुाः मतदान गराउनेछ । 
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४२. मतपेहटका बन्द गने: मतदान समाप्त भएपनछ मतदान अनधकृतले मतदान गररएको मतपत्र 
राजखएको मतपेहटका आयोगले तोके बमोजिमको रीत पयुााई बन्द गनुा पनेछ । 

 

४३. मतपेहटका ननर्ााचन अनधकृतलाई हस्तान्तरण गने: मतदानको लानग प्रयोग गररएको मतपेहटका 
मतदान अनधकृतले सरुजित रुपमा ननर्ााचन अनधकृतलाई हस्तान्तरण गनुा पनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

मतगणना र ननर्ााचन पररणाम 

४४. ननर्ााचन अनधकृतले मतगणना गनुा गराउन ु पने: ननर्ााचन अनधकृतले आफूलाई तोहकएको 
स्थानीय तहको ननर्ााचनको मतगणना गने काम आफ्नो प्रत्यि रेखदेख तथा ननयन्त्रणमा गनुा 
गराउन ुपनेछ ।   

 

४५. मतगणनाको सूचना: (१) स्थानीय तहको ननर्ााचनको मतगणना गने स्थान तोकी ननर्ााचन 
अनधकृतले सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ । 

(२) स्थानीय तहको कुनै पदको ननर्ााचनको लानग मतदान गना ननधााररत सबै मतदान 
केन्रमा मतदानको लानग प्रयोग गररएका सबै मतपेहटका प्राप्त गररसकेपनछ ननर्ााचन 
अनधकृतले मतगणना गने नमनत र समय तोकी उम्मेदर्ारको िानकारीको लानग सूचना 
प्रकाशन गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचनामा मतगणनाको लानग उम्मेदर्ारले आफ्नो 
ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननध मनोनयन गरी मतगणना गने स्थानमा पठाउन ुपने 
व्यहोरा समेत उल्लेख गनुा पनेछ । 

 

४६. मतगणना: (१) ननर्ााचन अनधकृतले दफा ४५ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख गररएको स्थान, 

नमनत र समयमा तोहकए बमोजिम मतगणना गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मतगणना गने स्थान, नमनत र समयमा उम्मेदर्ार र 
उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा तोहकए बमोजिमका मतगणना प्रनतनननध उपजस्थत रहन 
सक्नेछन ्। 
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(३) यस ऐन बमोजिम कुनै स्थानीय तहको कुनै मतदान केन्रमा पनुाः मतदान गनुा 
पने भएमा त्यस्तो मतदान केन्रको मतदानको काया समाप्त नभएसम्म त्यस्तो ननर्ााचनसँग 
सम्बजन्धत मतगणना प्रारम्भ गररने छैन । 

 

४७. मतगणना गने स्थानमा प्ररे्श: (१) सम्बजन्धत ननर्ााचन अनधकृतले उम्मेदर्ार र्ा 
उम्मेदर्ारको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननध, मतगणनाको काममा खहटएका 
व्यजि हरु, पयारे्िण तथा अनगुमनका लानग खहटएका व्यजि हरु, सरुिाको लानग खहटएका 
कमाचारीहरु तथा आयोगले खटाएको व्यजि लाई मतगणना गने स्थानमा प्ररे्श गना अनमुनत 
ददन सक्नेछ । 

(२) मतगणना गने काममा बाधा पयुााउने कुनै पनन व्यजि लाई ननर्ााचन अनधकृतले 
मतगणना गने स्थानबाट बाहहर िान आदेश ददन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यजि ले 
मतगणना गने स्थानबाट बाहहर िान ु पनेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गने 
व्यजि लाई ननर्ााचन अनधकृतको आदेश बमोजिम सरुिाकमीले त्यस्तो स्थानबाट बाहहर 
पठाउनेछ । 

 

४८. मतगणना लगातार गने: (१) ननर्ााचन अनधकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपनछ मतगणना समाप्त 
नभएसम्म त्यस्तो मतगणनाको काम लगातार गनुा पनेछ । 

(२) काबूबाहहरको पररजस्थनत परी मतगणनाको काम बीचैमा रोक्न ु परेमा ननर्ााचन 
अनधकृतले गणना गररसकेका मतपत्रहरु, मतगणना अनभलेखहरु, मतगणना गना बाँकी रहेका 
मतपत्रहरु र मतगणना गना बाँकी मतपेहटकाहरुको लगत समेत अलग अलग खाम, थैलो र्ा 
बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउन ु पनेछ । उम्मेदर्ार र्ा ननिको ननर्ााचन 
प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननधले समेत त्यस्तो खाम, थैलो र्ा बोरामा आफ्नो लाहाछाप 
लगाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम रोहकएको मतगणनाको काम यथाश् पनुाः प्रारम्भ गनुा 
पनेछ । यसरी मतगणना पनुाः प्रारम्भ हनुे सूचना त्यस्तो स्थानमा उपजस्थत उम्मेदर्ार र्ा 
ननिको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननधलाई ददन ुपनेछ र मतगणना गने स्थानमा 
समेत प्रकाशन गनुा पनेछ । 
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तर कुनै उम्मेदर्ार र्ा उम्मेदर्ारको प्रनतनननध उपजस्थत हनु नआएको कारणले 
मतगणना गने काममा बाधा पगेुको माननने छैन । 

 

४९. मतगणना पूरा हनु ु अजघ मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हनुभुन्दा पहहले कुनै 
मतदान केन्रमा प्रयोग गररएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेहटका ननर्ााचन अनधकृतको 
ननयन्त्रणबाट गैरकानूनी तर्रले अन्यत्र लनगएमा र्ा खोनलएमा र्ा नोक्सान गररएमा र्ा 
तोिफोि गररएमा र्ा हराएमा र्ा दघुाटनार्श नोक्सान भएमा ननर्ााचन अनधकृतले 
मतगणनाको काम स्थनगत गरी त्यसको प्रनतरे्दन आयोगलाई तरुुन्त ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मतगणनाको काम स्थनगत गररएपनछ आयोगले त्यस्तो 
मतदान केन्रको सम्पूणा मतदान अरै्ध भएको घोषणा गनेछ र आयोगको ननदेशनमा ननर्ााचन 
अनधकृतले त्यस्तो मतदान केन्रमा पनुाः मतदान गने स्थान, नमनत र समय यथाजशघ्र तोकी 
सूचना प्रकाशन गनेछ । 

 

५०. मतगणनास्थलको अननधकृत कब्िा: (१) देहायका अर्स्थामा मतगणनास्थलको अननधकृत 
कब्िा भएको मानननेछ :– 

(क) कसैले बल प्रयोग गरी र्ा िर त्रास देखाई र्ा धम्की ददई मतगणना 
स्थललाई आफ्नो कब्िामा नलई मतगणनाको कायामा प्रभार् पारेमा,  

(ख) कसैले बल प्रयोग गरी र्ा नगरी मतगणना कायामा खहटएको ननर्ााचन 
अनधकृत र्ा कमाचारीलाई आफ्नो कताव्य पालना गना नददएमा र्ा 
ननिको जिम्मामा रहेको मतपत्र, मतपेहटका र्ा मतगणना सम्बन्धी 
अन्य सामग्री खोसेमा र्ा अन्य त्यस्तै काया गरी मतगणनाको काया 
ननष्पि तथा स्र्तन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहनुे र्ा हनु 
नसक्ने गरी प्रभाहर्त गरेमा, र्ा 

(ग) मतगणनाको कायामा संलग्न रहेको कुनै व्यजि ले खण्ि (क) र्ा (ख) 
बमोजिमको काया गरेमा र्ा त्यस्तो काया गना सहयोग पयुााएमा र्ा 
अनमुनत ददएमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम मतगणनास्थलको अननधकृत कब्िा भएमा ननर्ााचन 
अनधकृतले मतगणनाको काया तत्काल स्थनगत गरी त्यसको प्रनतरे्दन आयोगलाई तरुुन्त ददन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रनतरे्दन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको 
सम्बन्धमा कुनै िाँचबझु गनुा पने ठहयााएमा आयोगको आयिु  र्ा अनगुमन टोली खटाई 
िाँचबझु गराउन सक्नेछ । 

(४) आयोगले उपदफा (२) बमोजिमको प्रनतरे्दनको आधारमा र्ा उपदफा (३) 
बमोजिम िाँचबझु गना खटाइएको आयिु  र्ा अनगुमन टोलीको प्रनतरे्दनको आधारमा 
त्यस्तो मतगणनास्थल उपदफा (१) बमोजिम अननधकृत तर्रले कब्िा भएको भन्ने ठहयााएमा 
त्यसरी कब्िाबाट असर परेको मतदान केन्रहरुको सम्पूणा मतपत्रहरु अरै्ध घोहषत गरी 
मतदान रद्द गना सक्नेछ । 

(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजिम मतदान रद्द गररएको मतदान केन्रमा 
ननर्ााचन अनधकृतले पनुाः मतदान हनुे स्थान, नमनत र समय तोकी सूचना प्रकाशन गनेछ । 

 

५१. मतपत्र बदर हनु ेअर्स्था: (१) देहायका अर्स्थामा मतपत्र बदर हनुेछ :– 

(क) सम्बजन्धत मतदान अनधकृतको दस्तखत नभएको, 
(ख) औठँाछाप लगाई र्ा दफा ३४ को उपदफा (३) बमोजिमको जचन्ह 

र्ा छाप बाहेक अन्य जचन्ह र्ा छाप लगाई मत सङ्केत गररएको,  
(ग) मत सङ्केत जचन्ह नबजुझने गरी लतपनतएको र्ा च्यानतएको, 
(घ) उम्मेदर्ारको ननर्ााचन जचन्ह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र 

मत सङ्केत गररएको, 
(ङ) उम्मेदर्ार नरहेको ननर्ााचन जचन्हमा मात्र मत सङ्केत गररएको, 
(च) ननर्ााजचत गनुा पने सङ्ख्या भन्दा बढी उम्मेदर्ारको ननर्ााचन जचन्ह 

भएको कोठामा छुट्टा–छुटै्ट मत सङ्केत गररएको, 
(छ) एक भन्दा बढी उम्मेदर्ारको ननर्ााचन जचन्ह भएको कोठामा मत 

सङ्केतको जचन्ह पने गरी मत सङ्केत गररएको, 
(ि) मत सङ्केत नगरी मतदान अनधकृतलाई हफताा ददइएको, 
(झ) कुनै पनन उम्मेदर्ारको ननर्ााचन जचन्हमा मत सङ्केत नगररएको, 
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(ञ) आयोगद्वारा ननधााररत मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान 
गररएको,  

(ट)  मतपेहटका भन्दा बाहहर राजखएको, 
(ठ) िाली मतपत्र, र्ा  

(ि) आयोगले बदर हनुे भनी तोकेको मतपत्र । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन एउटै मतपत्रबाट धेरै 
उम्मेदर्ार चनुनने अर्स्थामा िनु पदको मत बदर हनुे हो त्यस्तो मत मात्र बदर गरी अन्य 
मतपत्र गणना गनुा पनेछ । 

 

५२. दोहोयााई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्रको मतगणना समाप्त नहुँदै र्ा गणना गररएको 
मतपत्र नसलबन्दी हनुभुन्दा पहहले कुनै उम्मेदर्ार र्ा ननिको ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतगणना 
प्रनतनननधले केही र्ा सबै मतपत्र दोहो¥याई गणना गराई पाउँ भनी तत्काल ननर्ााचन अनधकृत 
समि कारण सहहत नलजखत ननरे्दन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ननरे्दन पना आएमा ननर्ााचन अनधकृतले त्यस्तो ननरे्दन 
तत्कालै दताा गरी दोहोयााई मतगणना गनुा पने देजखएमा दोहोयााई मतगणना गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम दोहोयााई मतगणना गनुा नपने भएमा ननर्ााचन अनधकृतले 
सोही व्यहोराको ननणाय गरी त्यस्तो स्थानमा उपजस्थत रहेका ननि उम्मेदर्ार र्ा ननिको 
ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननधलाई ननर्ााचन पररणामको घोषणा गनुा भन्दा पहहले 
त्यस्तो ननणायको सूचना ददन ुपनेछ । 

 

५३. मत बराबर भएमा गोला हाली ननणाय गने: कुनै सदस्यको ननर्ााचनमा मतदान भएको सबै 
मतपत्रको मतगणना काया समाप्त भएपनछ दईु र्ा दईु भन्दा बढी उम्मेदर्ारले प्राप्त गरेको 
सदर मत बराबर भई ननर्ााजचत उम्मेदर्ार छुट्याउन नसहकन े भएमा ननर्ााचन अनधकृतले 
बराबर मत प्राप्त गने उम्मेदर्ारको नबच गोला हाली ननणाय गनुा पनेछ । त्यसरी गोलाद्वारा 
छाननएको उम्मेदर्ारले एक मत बढी प्राप्त गरेको मानननेछ । 

 

५४. ननर्ााचन पररणामको प्रकाशन: (१) कुनै ननर्ााचनको मतगणनाको काया पूरा भइसकेपनछ 
ननर्ााचन अनधकृतले तोहकए बमोजिम मतगणनाको तानलका तयार गरी तोहकए बमोजिम 
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ननर्ााचन पररणाम प्रकाशन गनेछ र त्यस्तो पररणाम तानलकाको एक प्रनत तरुुन्त आयोगमा 
पठाउन ु पनेछ । 

(२) ननर्ााचन अनधकृतले उपदफा (१) बमोजिम ननर्ााचनको पररणाम प्रकाशन गदाा 
सबै भन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदर्ार ननर्ााजचत भएको घोषणा गनुा पनेछ र तोहकए 
बमोजिम ननर्ााजचत भएको प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन देहायको पदमा सबै भन्दा 
बढी मत प्राप्त गने देहाय बमोजिमका उम्मेदर्ार ननर्ााजचत भएको घोषणा गनुा पनेछ:– 

(क)  गाउँपानलका र्ा नगरपानलकाको र्िा सनमनतका महहला र्िा सदस्य 
पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने एकिना, दनलत महहला सदस्य 
पदको लानग उम्मेदर्ारी ददएका मध्ये सबै भन्दा बढी मत पाउने 
एकिना र अन्य र्िा सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दईु 
िना उम्मेदर्ार,  

(ख) गाउँ कायापानलकाको महहला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने 
चार िना उम्मेदर्ार,  

(ग) गाउँ कायापानलकाको दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट हनुे सदस्य 
पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने दईु िना उम्मेदर्ार,  

(घ) नगर कायापानलकाको महहला सदस्य पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने 
पाँच िना उम्मेदर्ार,  

(ङ) नगर कायापानलकाका दनलत र्ा अल्पसङ्ख्यक समदुायबाट हनुे सदस्य 
पदमा सबै भन्दा बढी मत पाउने तीन िना उम्मेदर्ार । 

(४) ननर्ााचनको पररणाम प्रकाशन गररसकेपनछ ननर्ााचन सम्बन्धी तोहकए बमोजिमका 
हर्र्रणहरु समेत भएको आफ्नो प्रनतरे्दन तयार गरी ननर्ााचन अनधकृतले मु् य ननर्ााचन 
अनधकृत समि र मु् य ननर्ााचन अनधकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउन ुपनेछ । 

 

५५. ननर्ााजचत नमनत: दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गाउँ सभा र्ा नगर सभाको कायाकाल 
समाप्त हनु ुभन्दा अगानि ननर्ााचन भएकोमा ननर्ााचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कायाकाल 
समाप्त भएको भोनलपल्टको नमनतमा नयाँ ननर्ााजचत सदस्य ननर्ााजचत भएको मानननेछ । 
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  तर यो ऐन प्रारम्भ भएपनछ हनुे पहहलो पटकको ननर्ााचनको हकमा दफा ४ को 
उपदफा (१) बमोजिम तोहकएको ननर्ााचन नमनतको सातौँ ददन नयाँ ननर्ााजचत सदस्य ननर्ााजचत 
भएको मानननेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

उम्मेदर्ारको प्रनतनननध 

५६. ननर्ााचन प्रनतनननध: (१) कुनै उम्मेदर्ारले कुनै व्यजि लाई ननर्ााचनको लानग आफ्नो ननर्ााचन 
प्रनतनननध ननयिु  गरेमा त्यसको नलजखत सूचना ननर्ााचन अनधकृतलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ननयिु  भएको ननर्ााचन प्रनतनननधलाई उम्मेदर्ारले 
िनुसकैु बखत बदर गरी अको ननर्ााचन प्रनतनननध ननयिु  गना सक्नेछ र त्यसको सूचना 
ननर्ााचन अनधकृतलाई तरुुन्त ददन ुपनेछ । 

(३) ननर्ााचन प्रनतनननधको योग्यता तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

 

५७. ननर्ााचन प्रनतनननधको कताव्य: यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयममा ननर्ााचन प्रनतनननधले 
गनुा पने भनी उल्लेख गरे बमोजिमको काम गनुा दफा ५६ बमोजिम ननयिु  ननर्ााचन 
प्रनतनननधको कताव्य हनुेछ । 

 

५८. मतदान प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननध: (१) उम्मेदर्ार र्ा ननिको ननर्ााचन प्रनतनननधले 
प्रत्येक मतदान केन्रको लानग तोहकए बमोजिम मतदान प्रनतनननध ननयिु  गना सक्नेछ र 
त्यसको नलजखत सूचना मतदान अनधकृत र ननर्ााचन अनधकृतलाई ददन ुपनेछ ।   

(२) उम्मेदर्ार र्ा ननिको ननर्ााचन प्रनतनननधले मतगणनास्थलमा उपजस्थत रहन 
तोहकए बमोजिम मतगणना प्रनतनननध ननयिु  गना सक्नेछ र त्यसको नलजखत सूचना ननर्ााचन 
अनधकृतलाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोजिम ननयिु  भएकोेे मतदान प्रनतनननध र्ा मतगणना 
प्रनतनननधलाई उम्मेदर्ार र्ा ननिको ननर्ााचन प्रनतनननधले िनुसकैु बखत बदर गरी अको 
मतदान प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननध ननयिु  गना सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोजिम अको मतदान प्रनतनननध ननयिु  गररएकोमा मतदान 
अनधकृतलाई र अको मतगणना प्रनतनननध ननयिु  गररएकोमा ननर्ााचन अनधकृतलाई तरुुन्त 
िानकारी ददन ुपनेछ । 

(५) मतदान प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननधको सङ्ख्या र योग्यता तोहकए बमोजिम 
हनुेछ । 

 

५९. मतदान प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननधको कताव्य: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको 
ननयम बमोजिम मतदान प्रनतनननधले मतदान केन्रमा गनुा पने सबै काम गनुा दफा ५८ को 
उपदफा (१) बमोजिम ननयिु  मतदान प्रनतनननधको कताव्य हनुेछ । 

(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयम बमोजिम मतगणना प्रनतनननधले गनुा 
पने सबै काम गनुा दफा ५८ को उपदफा (२) बमोजिम ननयिु  मतगणना प्रनतनननधको 
कताव्य हनुेछ । 

 

६०. उम्मेदर्ार र्ा कुनै प्रनतनननध अनपुजस्थत रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयम 
बमोजिम ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतदान प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननध ननयिु  नभएमा र्ा 
उम्मेदर्ार र्ा ननिको कुनै प्रनतनननध उपजस्थत रहन ु पने अर्स्थामा उपजस्थत नरहेमा र्ा 
ननिहरुमध्ये कसैेलेै गनुा पने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदानको र्ा मतगणनाको 
काम रोहकने छैन र यस्तो काम कानून बमोजिम भएको मानननेछ । 

 

पररच्छेद–९ 

हर्हर्ध 

६१.  ननहर्दा मतपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कसैले अको मतदाताको नामबाट मतपत्र नलइसकेको 
र्ा मतदान गररसकेको र पनछबाट मतदान गना आउने व्यजि  नै र्ास्तहर्क मतदाता हो भन्ने 
कुरा ननिले पेश गरेको प्रमाणबाट देजखन आएमा मतदान अनधकृतले त्यस्तो मतदातालाई 
ननहर्दा मतपत्र ददनेछ । यसरी ननहर्दा मतपत्र ददएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो 
मत सङ्केत गररसकेपनछ त्यस्तो मतपत्र मतपेहटकामा नहाली त्यसको प्रयोिनको लानग 
राजखएको छुटै्ट खाममा राख्न ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिम ननहर्दा मतपत्र ददने, राख्न ेर तत्सम्बन्धी अन्य कायाहर्नध 
तोहकए बमोजिम हनुेछ । 

(३) यस ऐन बमोजिम मतगणना गदाा उपदफा (१) बमोजिम छुटै्ट खाममा राजखएका 
ननहर्दा मतपत्रहरु त्यस समयमा गणना गररने छैन । ननर्ााचन सम्बन्धी उिूरी पना आई 
त्यस्तो उिूरीको ननणाय गनाको लानग आर्श्यक पने भनी ठहर गरेमा अदालतले त्यस्तो 
ननहर्दा मतपत्रहरु समेत गणना गना सक्नेछ । 

 

६२. धरौटी राख्न ुपने: (१) स्थानीय तहको ननर्ााचनमा उम्मेदर्ार हनुको लानग देहाय बमोजिमको 
रकम धरौटी राख्न ुपनेछ:– 

(क) र्िा सदस्यको लानग पाँच सय रुपैयाँ, 
(ख) र्िा अध्यिको लानग एक हिार रुपैयाँ,  
(ग) अध्यि, उपाध्यि, प्रमखु तथा उपप्रमखुको लानग एक हिार पाँच सय 

रुपैयाँ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन महहला र दनलत र्ा 
अल्पसङ्ख्यक समदुाय र्ा आनथाक रुपले हर्पन्न उम्मेदर्ारको हकमा पचास प्रनतशत छुट  
हनुेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनका लानग “आनथाक रुपले हर्पन्न व्यजि ” भन्नाले र्ाहषाक 
पाररर्ाररक आय पचास हिार रुपैयाँ भन्दा कम भएको भनी सम्बजन्धत स्थानीय तहले 
नसफाररस गरेको व्यजि  सम्झन ुपछा । 

 

६३. धरौटी िफत हनु:े (१) ननर्ााचनमा मतदान गररएको िम्मा सदर मतको दश प्रनतशत भन्दा 
कम सदर मत पाउने उम्मेदर्ारको धरौटी िफत हनुेछ । 

तर ननर्ााजचत उम्मेदर्ारको हकमा यो कुरा लागू हनुे छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौटी िफत हनुे अर्स्थामा बाहेक अन्य उम्मेदर्ार र 
मनोनयनपत्र स्र्ीकृत नभएको र्ा नाम हफताा नलएका व्यजि ले राखेको धरौटी त्यस्तो ननर्ााचन 
पररणाम घोषणा भएकोेे नमनतले नब्बे ददननभत्र सम्बजन्धत व्यजि ले हफताा नलन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादनभत्र धरौटी हफताा ननलएमा त्यस्तो धरौटीको 
रकम सजञ्चत कोषमा दाजखला हनुेछ ।  
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६४. ननर्ााचन प्रचार प्रसार खचा: (१) ननर्ााचनमा दल र्ा उम्मेदर्ारले खचा गना पाउने रकमको 
हद आयोगले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोहकददए बमोजिम हनुेछ । 

(२) दल, उम्मेदर्ार र्ा नतनको ननर्ााचन प्रनतनननधले ननर्ााचनको अर्नधमा ननर्ााचनमा 
भएको सम्पूणा खचाको हर्र्रण तोहकएको ढाँचामा तोहकए बमोजिम राख्न ुपनेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनको लानग “ननर्ााचनको अर्नध” भन्नाले 
उम्मेदर्ारको मनोनयनपत्र दताा भएको नमनतदेजख त्यस्तो ननर्ााचनको पररणाम घोषणा भएकोे े
नमनतसम्मको अर्नध सम्झन ुपछा । 

(३) कुनै दल र्ा उम्मेदर्ारले ननर्ााचनमा गरेको िम्मा खचा उपदफा (१) बमोजिम 
तोहकएको खचाको रकमको हद भन्दा बढी हनु ुहुँदैन ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिमको ननर्ााचन खचाको हर्र्रण दल, उम्मेदर्ार र्ा नतनका 
प्रनतनननधले ननर्ााचन पररणाम घोषणा भएको नमनतले तीस ददननभत्र आयोगले तोकेको कायाालय 
समि पेश गनुा  पनेछ । यसरी प्राप्त भएको खचाको हर्र्रण सम्बजन्धत कायाालयले 
आयोगमा पठाउन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजिम ननर्ााचन प्रचार प्रसार खचाको हर्र्रण तोहकएको समयनभत्र 
नबझुाउने दल र्ा उम्मेदर्ारलाई आयोगले ननर्ााचन आयोग सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय कानून 
बमोजिम िररबाना गना सक्नेछ । 

 

६५. ननर्ााचन सम्बन्धी कागिात र्ा अनभलेखको गोप्यता: (१) ननर्ााचनमा प्रयोग भएको कागिात 
र्ा हर्द्यतुीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अनभलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोिनको 
लानग आर्श्यकता अनसुार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपनछ नसलबन्दी गरी 
तोहकएको अनधकारीको जिम्मामा राजखनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम नसलबन्दी भई रहेको मतपत्रको अधाकट्टी, मतदानमा 
प्रयोग गररएको मतदाता नामार्ली र सदर तथा बदर भएकोेे मतपत्रहरु राजखएको नसलबन्दी 
खाम, थैलो, बोरा र्ा अनभलेख प्रचनलत कानून बमोजिम परेको उिूरीको नसलनसलामा 
अदालतले मात्र खोल्न र हेना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतको आदेशले खोली हेररसकेपनछ त्यस्तो 
अदालतले ती कागिात र्ा अनभलेख यथारुपमा नसलबन्दी गरी राख्न ुपनेछ । अदालत बाहेक 
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अन्य कुनै अनधकारी र्ा ननकायलाई त्यस्तो बन्दी खाम, थैलो र्ा बोरा खोली हेने अनधकार 
हनुे छैन । 

(४) यस दफामा उजल्लजखत कागिात र्ा अनभलेख मदु्दा परेकोमा मदु्दाको अजन्तम 
टुङ्गो लागेको नमनतले र मदु्दा नपरेकोमा उिूरी गने म्याद भिु ान भएकोेे नमनतले तीन 
महहनासम्म सरुजित राख्न ुपनेछ । 

 

६६. गोप्यता भङ्ग गना नहनु:े (१) कानून बमोजिम अनधकार पाएकोमा बाहेक ननर्ााचन सम्बन्धी 
काम गना खहटएको कुनै पनन कमाचारी र्ा उम्मेदर्ार र्ा ननर्ााचन प्रनतनननध र्ा मतदान 
प्रनतनननध र्ा मतगणना प्रनतनननध र्ा अन्य कुनै व्यजि ले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको 
मत र्ा तत्सम्बन्धमा आपूmलाई िानकारी रहेको र्ा हनु आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई 
भन्न, लेख्न र्ा कुनै हकनसमले प्रकट गना र्ा प्रकाशन गना समेत हुँदैन । 

(२) यो ऐन र्ा अन्य प्रचनलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापनन यस ऐन 
अन्तगात चलेको कानूनी कारबाहीमा कुनै पनन सािी र्ा कुनै व्यजि लाई ननर्ााचनमा ननिले 
कसलाई मत ददएको हो भनी र्ा कसले कसलाई मत ददएको हो भनी प्रश्न गररने छैन । 

 

६७. आदेश िारी गने र ननदेशन ददन:े (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयममा लेजखएको 
कुराका अनतररि  ननर्ााचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयमको 
अधीनमा रही आयोगले आर्श्यक आदेश िारी गना सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल 
रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।  

(२) आयोगले ननर्ााचन सञ्चालनको लानग ननर्ााचनको काममा खहटएका कमाचारीलाई 
आर्श्यक ननदेशन ददन सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोजिम आयोगले िारी गरेको आदेश र ननदेशन पालना गनुा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कायाालय तथा ननकाय, सरकारी, अधासरकारी 
तथा गैरसरकारी संस्था तथा ननकाय, दल, उम्मेदर्ार, ननिको प्रनतनननध, ननर्ााचन सम्बन्धी काम 
कारबाहीको प्रचार प्रसार गने व्यजि हरु तथा ननर्ााचनको काममा खहटएका कमाचारीहरु 
समेतको कताव्य हनुेछ । 
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६८. मद्दत नलन सहकन:े (१) ननर्ााचन अनधकृत, मतदान अनधकृत र्ा आयोगले ननर्ााचनको काममा 
खटाएको अनगुमन टोली, पयारे्िक र्ा अन्य कुनै अनधकृतले ननर्ााचनको कामको 
नसलनसलामा कुनै पनन सरकारी र्ा सरुिा ननकायको मद्दत नलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मानगएमा आर्श्यक मद्दत प¥ुयाउन ु सम्बजन्धत 
सबैको कताव्य हनुेछ । 

 

६९. कारबाही गना सक्न:े कुनै ननर्ााचन अनधकृतले संहर्धान, कानून, ननदेजशका, कायाहर्नध र 
आयोगले ददएको ननदेशन हर्पररत काया गरेमा आयोगले त्यस्तो ननर्ााचन अनधकृतको ननयजुि  
बदर गरी अको ननर्ााचन अनधकृत ननयिु  गना र्ा हर्भागीय कारबाहीको लानग सम्बजन्धत 
ननकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 

७०. ननयम बनाउन े अनधकार: आयोगले यो ऐन कायाान्र्यनको लानग आर्श्यक ननयम बनाउन 
सक्नेछ । 

 

७१. ननदेजशका र्ा कायाहर्नध बनाई लागू गना सक्न:े आयोगले यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगात बनेको 
ननयमहरुको अधीनमा रही आर्श्यक ननदेजशका र्ा कायाहर्नध बनाई लागू गना सक्नेछ । 

 

७२. खारेिी र बचाउ: (१) स्थानीय ननकाय (ननर्ााचन कायाहर्नध) ऐन, २०४८ खारेि गररएको  
छ । 

(२) स्थानीय ननकाय (ननर्ााचन कायाहर्नध) ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम 
कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानननेछ । 

                


