सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. १
राष्ट्रिय सभा सदस्यको ननवााचन सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको ष्ट्रवधेयक
प्रस्तावना : राष्ट्रिय सभा सदस्यको ननवााचन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गना
वाञ्छनीय भएकोले,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय सभा सदस्य ननवााचन
ऐन, २०७५” रहे को छ ।
(२)

२.

यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा : ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अदालत” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा १३७ को उपधारा
(१) बमोम्िमको सवोच्च अदालतको सं वैधाननक इिलास
सम्झनु पछा।

(ख)

“अल्पसङ्ख्यक

समुदाय”

भन्नाले

ननवााचन

ु न्दा
हुनभ

तत्काल अगानि भएको राष्ट्रिय िनगणनाको आधारमा
सं ष्ट्रवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ि (क)
को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रमा
सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोम्िमका िातीय, भाष्ट्रषक र
धानमाक समूह सम्झनु पछा ।
(ग)

“आयोग” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा २४५ बमोम्िमको
ननवााचन आयोग सम्झनु पछा ।
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(घ)

“उम्मेदवार” भन्नाले दफा १६ बमोम्िम राष्ट्रिय सभाको
सदस्यको लानग उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गररएको
व्यम्ि सम्झनु पछा ।

(ङ)

“तोष्ट्रकएको” वा

“तोष्ट्रकए

बमोम्िम” भन्नाले

यस

ऐन

अन्तगात बनेको ननयममा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोम्िम
सम्झनु पछा ।
(च)

“दल” भन्नाले ननवााचनको प्रयोिनको लानग आयोगमा दताा
भएको रािनीनतक दल सम्झनु पछा र सो शब्दले एकल

ु
च ुनाव म्चह्न नलई सं यि
रुपमा ननवााचनमा सहभागी हुने
दलहरुको समूहलाई समेत िनाउँछ ।
(छ)

“ननवााचक मण्िल” भन्नाले दफा ४ बमोम्िमको ननवााचक
मण्िल सम्झनु पछा ।

(ि)

“ननवााचन” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा ८६ को उपधारा (२)
को खण्ि (क) बमोम्िम राष्ट्रिय सभा सदस्यको लानग हुने
ननवााचन सम्झनु पछा र सो शब्दले ननवााम्चत भएको
सदस्यको

पद

ररि

भएको

उपननवााचनलाई समेत िनाउँछ ।
(झ)

अवस्थामा

गररने

“ननवााचन अनधकृत” भन्नाले दफा ७ बमोम्िम ननयुि
ननवााचन अनधकृत सम्झनु पछा र सो शब्दले सहायक
ननवााचन अनधकृतलाई समेत िनाउँछ ।

(ञ)

“ननवााचन प्रनतनननध” भन्नाले दफा २९ बमोम्िम ननयुि
भएको ननवााचन प्रनतनननध सम्झनु पछा ।

(ट)

“मतदाता” भन्नाले दफा ४ बमोम्िमको ननवााचक मण्िलमा

नाम रहेका प्रदे श सभा सदस्य, गाउँपानलकाका अध्यि र
उपाध्यि तथा नगरपानलकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्झनु
पछा ।
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(ठ)

“मतदान अनधकृत” भन्नाले दफा १० बमोम्िम ननयुि

(ि)

“मतपत्र” भन्नाले

मतदान अनधकृत सम्झनु पछा ।
ननवााचनमा

मतदान

गनाका

लानग

व्यवस्था गररएको मतपत्र सम्झनु पछा र सो शब्दले
ष्ट्रवद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा
त्यस्तो ष्ट्रवद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो
उपकरणमा

िनाउँछ ।
(ढ)

िनित

निम्िटल

मतपत्रलाई

समेत

“मतपेष्ट्रटका” भन्नाले मत सङ्केत गरे को मतपत्र राख्नको
लानग आयोगले व्यवस्था गरे को मतपेष्ट्रटका सम्झनु पछा र
सो

शब्दले

ष्ट्रवद्युतीय

उपकरणबाट

मतदान

गरे कोमा

त्यसरी मतदान गरे को मत सङ्केतलाई अनभलेख गने
ष्ट्रवद्युतीय उपकरणलाई समेत िनाउँछ।
(ण)

“राष्ट्रिय सभा” भन्नाले सं ष्ट्रवधानको धारा ८६ बमोम्िम
गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पछा ।

(त)

“सदस्य” भन्नाले राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्झनु पछा ।

(थ)

“सं ष्ट्रवधान” भन्नाले नेपालको सं ष्ट्रवधान सम्झनु पछा ।
पररच्छे द–२

सदस्यको ननवााचन तथा ननवााचन कायाक्रम
३.

सदस्यको ननवााचन : सं ष्ट्रवधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को

खण्ि

(क) बमोम्िम ननवााम्चत हुने सदस्यको ननवााचनको लानग प्रत्येक प्रदे शमा

गठन हुने ननवााचक मण्िलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदे शबाट दे हाय
बमोम्िम आठ िना सदस्य ननवााम्चत गनेछ :–
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(क)

मष्ट्रहला

समूहबाट

प्रनतनननधत्व

गने

सदस्यको

लानग ददइने एक एक मतको आधारमा सबै
भन्दा बढी मत ल्याउने तीन िना,
(ख)

दनलत

समूहबाट

प्रनतनननधत्व

गने

सदस्यको

लानग ददइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा
बढी मत ल्याउने एक िना,
(ग)

अपाङ्गता

भएका

व्यम्ि

वा

अल्पसङ्ख्यक

समुदायबाट प्रनतनननधत्व गने सदस्यको लानग
ददइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत
ल्याउने एक िना,
(घ)

खण्ि

(क), (ख)

सदस्यको
आधारमा

लानग
सबैभन्दा

र

(ग)

ददइने
बढी

बाहेकका

एक

एक

मत

ल्याउने

अन्य
मतको
तीन

िना।
४.

ननवााचक मण्िल : (१) प्रत्येक प्रदे शमा दे हायका मतदाता रहेको एक
ननवााचक मण्िल रहनेछ :–
(क)

सम्बम्न्धत प्रदे श सभाका सदस्य,

(ख)

सम्बम्न्धत प्रदे शनभत्रको गाउँपानलकाका अध्यि
र उपाध्यि तथा नगरपानलकाका प्रमुख र
उपप्रमुख ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन प्रदे श
सभाको

कुनै

सदस्य, कुनै

गाउँपानलकाको

अध्यि

र

उपाध्यि

तथा

नगरपानलकाको प्रमुख र उपप्रमुखको ननवााचन हुन नसकेको वा अन्य कुनै

कारणले पद ररि भएको कारणले मात्र ननवााचक मण्िल गठन गना बाधा
पुग्ने छै न ।
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(३) उपदफा (१) को प्रयोिनको लानग आयोगले ननवााचक
मण्िलमा तत्काल कायम रहे को मतदाताको नाम समावेश गरी तोष्ट्रकए
बमोम्िम मतदाता नामावली तयार गरी प्रकाशन गनेछ ।
५.

ननवााचनको

नमनत

तोक्ने

:

(१)

नेपाल

सरकारले

ननवााचनको

नमनत

तोक्नेछ ।
तर ननवााचनको नमनत तोक्नुभन्दा अम्घ नेपाल सरकारले आयोगको
परामशा नलनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननवााचनको नमनत तोकेको सूचना
नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
६.

ननवााचन कायाक्रमको सूचना : (१) दफा ५ बमोम्िम ननवााचनको नमनत
तोष्ट्रकएको सूचना प्रकाम्शत भएपनछ आयोगले ननवााचन कायाक्रमको सूचना
प्रकाशन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ननवााचन कायाक्रममा उम्मेदवारको
मनोनयनपत्र दताा गने , मनोनयनपत्र दताा भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन
गने, उम्मेदवारको ष्ट्रवरोधमा उिूरी ददने, मनोनयनपत्र िाँच गने , मनोनयन
भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गने, उम्मेदवारले नाम ष्ट्रफताा नलने,
उम्मेदवारको अम्न्तम नामावली प्रकाशन गने र मतदान गने नमनत, समय र
स्थान समेत उल्लेख गनुा पनेछ ।
(३) यस दफा बमोम्िमको ननवााचन कायाक्रम आयोगले नेपाल
रािपत्रमा प्रकाशन गनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िम आयोगले प्रकाशन गरे को ननवााचन
कायाक्रम

बमोम्िमको

सूचना

सम्बम्न्धत

ननवााचन

अनधकृतको कायाालयमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।

अनधकृतले

पररच्छे द–३
ननवााचन अनधकृत, मतदान अनधकृत र अन्य कमाचारी
5

ननवााचन

७.

ननवााचन अनधकृतको ननयुम्ि : सं ष्ट्रवधान, यस ऐन तथा सङ्घीय कानून
बमोम्िम ननवााचनमा सम्पादन गनुा पने काम गना वा गराउनका लानग
प्रत्येक प्रदे शमा आयोगले न्याय पररषद्को परामशामा एक िना म्िल्ला
न्यायाधीशलाई ननवााचन अनधकृत ननयुि गनेछ ।

८.

ननवााचन अनधकृतको काम, कताव्य र अनधकार : (१) आयोगको ननदे शनको
अधीनमा रही आफूलाई तोष्ट्रकएको प्रदे शमा स्वच्छ, ननष्पि र स्वतन्त्र रुपमा
ननवााचन गनु,ा गराउनु ननवााचन अनधकृतको कताव्य हुनेछ ।
(२)
कमाचारीलाई

अनधकृतले

ननवााचन
आवश्यकता

अनुसार

ननवााचनको
आफ्नो

काम

अनधकार

गना

खटाएको

प्रत्यायोिन

गना

सक्नेछ ।
तर मनोनयनपत्र िाँच्ने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गने र
मतगणनाको अम्न्तम पररणाम घोषणा गने अनधकार प्रत्यायोिन गना सष्ट्रकने
छै न ।
(३) ननवााचन अनधकृतले नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारका
कमाचारीलाई

ननवााचन

सम्बन्धी

कुनै

काममा

खटाउन

वा

लगाउन

सक्नेछ ।
(४) ननवााचन अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र अनधकार तोष्ट्रकए
बमोम्िम हुनेछ ।
९.

सहायक ननवााचन अनधकृत र अन्य कमाचारीको ननयुम्ि : (१) ननवााचन
अनधकृतले आयोगले तोके बमोम्िमको सङ्ख्यामा सहायक ननवााचन अनधकृत
र अन्य कमाचारीहरु ननयुि गना सक्नेछ ।

(२) ननवााचन अनधकृतको प्रत्यि ननदे शन र ननयन्त्रणमा रही
ननवााचन

सम्बन्धी

काम

गनुा

सहायक

ननवााचन

अनधकृत

र

अन्य

कमाचारीहरुको कताव्य हुनेछ ।
१०.

मतदान अनधकृतको ननयुम्ि : (१) ननवााचन अनधकृतले नेपाल सरकार तथा
प्रदे श सरकारका कमाचारीलाई मतदान अनधकृतमा ननयुि गना सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननयुि मतदान अनधकृतले यो ऐन र
यस ऐन अन्तगात बनेको ननयम वा िारी भएको आदे शले तोके बमोम्िमको

मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूणा काम स्वच्छ, ननष्पि र स्वतन्त्र रुपमा
सम्पन्न गराउनु पनेछ ।
(३) मतदान अनधकृतको अन्य काम, कताव्य र अनधकार तोष्ट्रकए
बमोम्िम हुनेछ।

पररच्छे द–४
उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र
११.

उम्मेदवारको योग्यता : ननवााचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनन व्यम्िले
दे हायको योग्यता पूरा गरे को हुन ु पनेछ :–
(क)

नेपालको नागररक,

(ख)

पैंतीस वषा उमेर पूरा भएको,

(ग)

मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको,

(घ)

कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको,

(ङ)

कुनै लाभको पदमा बहाल नरहे को ।
स्पष्टीकरण : यस खण्िको प्रयोिनको लानग “लाभको
पद” भन्नाले

ननवााचन

वा

मनोनयनद्वारा

पूनता

गररने

रािनीनतक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पाररश्रनमक वा
आनथाक सुष्ट्रवधा पाउने अन्य पद सम्झनु पछा ।
१२.

उम्मेदवारको अयोग्यता : यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए
तापनन दे हायको व्यम्ि ननवााचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानननेछ :–
(क)

दफा ११ बमोम्िमको योग्यता नभएको,
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(ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहमा वा
नेपाल

सरकार, प्रदे श

सरकार

वा

स्थानीय

तहको

स्वानमत्व वा ननयन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहबाट

अनुदान प्राप्त सं स्थामा

पाररश्रनमक पाउने गरी बहाल रहेको,
(ग)

ननवााचन सम्बन्धी प्रचनलत कानून बमोम्िम सिाय पाई
त्यस्तो
नगरे को,

(घ)

सिाय भोनगसकेको

भ्रष्टाचार, िबरिस्ती

नमनतले

करणी, मानव

दुई

वषा भ ुिान

बेचनबखन

तथा

ओसारपसार, लागू औषध नबक्री ष्ट्रवतरण तथा ननकासी वा
पैठारी, सम्पम्ि शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण
सम्बन्धी कसूर वा नैनतक पतन दे म्खने अन्य फौिदारी

कसूरमा सिाय पाई वा कुनै कसूरमा िन्म कैद, बीस वषा
वा सो भन्दा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्तो फैसला
अम्न्तम भएको,
(ङ)

सङ्गदठत अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सिाय पाई वा
कताब्य ज्यान सम्बन्धी कसू रमा बीस वषाभन्दा कम
कैदको सिाय पाई त्यस्तो सिाय भ ुिान गरे को नमनतले
छ वषा पूरा नभएको,

(च)

िातीय

भेदभाव

तथा

छु वाछु त, बोक्सा

बोक्सी

वा

बहुष्ट्रववाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सिाय पाई त्यस्तो
सिाय भ ुिान गरे को नमनतले तीन वषा पूरा नभएको,
(छ)

खण्ि (घ) र (ङ) मा उम्ल्लम्खत कसू र बाहे क अन्य
कसूरमा पाँच वषा वा सोभन्दा बढी कैदको सिाय पाई
त्यस्तो सिाय भ ुिान गरे को नमनतले छ वषा पूरा नभएको,

(ि)

प्रचनलत कानून बमोम्िम कालो सूचीमा रहेकोमा सो
अवनधभर,
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१३.

(झ)

कैदमा बसेकोमा कैद बसे को अवनधभर,

(ञ)

माननसक सन्तुलन ठीक नभएको ।

उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी ननणाय गने : (१) सदस्यको लानग
उम्मेदवारीको मनोनयन दताा भइसकेको तर ननवााचन पररणाम घोषणा भई
नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने

कसै लाई लागेमा सो ष्ट्रवषयमा स्पष्ट प्रमाण सष्ट्रहत सम्बम्न्धत ननवााचन
अनधकृत माफात आयोग समि उिूरी ददन सष्ट्रकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम उिूरी प्राप्त भएमा ननवााचन अनधकृतले
त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात ददनको म्याद ददई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण
माग गना सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपनछ वा म्यादनभत्र

स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी ननवााचन अनधकृतले

उपदफा (१) बमोम्िम परे को उिूरी र तत्सम्बन्धी कागिात यथाशीघ्र
आयोगमा पठाउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम उिूरी सष्ट्रहतका कागिात प्राप्त
भएपनछ आयोगले चाहेमा सो ष्ट्रवषयमा सम्बम्न्धत उम्मेदवार वा अन्य ननकाय
वा अनधकारीसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गना सक्नेछ ।

(५) आयोगले उपदफा (३) बमोम्िम ननवााचन अनधकृतबाट प्राप्त
उिूरी सष्ट्रहतका कागिात िाँचबुझ गरी उिूरी प्राप्त भएको नमनतले सात
ददननभत्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा ननणाय गररसक्नु पनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोम्िम उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा
ननणाय गदाा अपनाउनु पने कायाष्ट्रवनध आयोगले ननधाारण गरे

बमोम्िम

हुनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन

आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा यस दफा बमोम्िम
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ननणाय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो ननवााचनको काम कारबाहीमा
कुनै असर पने छै न ।
१४.

पद मुि हुने : (१) सदस्यको पदमा ननवााम्चत कुनै व्यम्ि दफा १२

बमोम्िम अयोग्य रहे को अदालतबाट ठहर भएमा ननि त्यस्तो पदबाट मुि
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम पद मुि भएको िानकारी आयोगले
सम्बम्न्धत व्यम्िलाई ददनु पनेछ ।
कुनै

(३)

सदस्यको

पदमा

ननवााम्चत

व्यम्िको

अयोग्यता

सम्बन्धमा अदालतमा उिूरी ददने सम्बन्धी व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोम्िम
हुनेछ ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोम्िम

सदस्य पदमुि

भएको

सू चना

हुनको

लानग

आयोगले नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
१५.

उम्मेदवारको

उमेरको

गणना

:

ननवााचनमा

उम्मेदवार

उम्मेदवारको उमेरको गणना गदाा मनोनयनपत्र दताा गने नमनतसम्म पैँँतीस
वषा उमेर पूरा गरे को हुन ु पनेछ ।
१६.

उम्मेदवारको मनोनयन : (१) दफा १२ बमोम्िम अयोग्यता नभएको
व्यम्ि ननवााचनमा उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो व्यम्िलाई उम्मेदवार मनोनयन
गना सष्ट्रकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम उम्मेदवारी दाम्खला वा मनोनयन गदाा

एक िना प्रस्तावक र एक िना समथाक हुन ु पनेछ । त्यस्तो प्रस्तावक र
समथाक दफा ४ को उपदफा (३) बमोम्िमको मतदाता नामावलीमा नाम
दताा भएको व्यम्ि हुन ु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्िम कुनै व्यम्िलाई उम्मेदवारको रुपमा
प्रस्ताव गररएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले मनोनयन पत्रमा आफ्नो
मञ्जुरी लेखी सहीछाप समेत गनुा पनेछ ।
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(४) दलले खिा गरे को उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको
तफाबाट दफा १७ को उपदफा (१) बमोम्िमको अनधकारीले ददएको
औपचाररक पत्र मनोनयनपत्र साथ पेश गनुा पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोम्िमको अनधकारीले उम्मेदवारलाई ददएको

त्यस्तो औपचाररक पत्रको एक प्रनत ननवााचन अनधकृतलाई समेत पठाउनु
पनेछ ।
्
(६) उपदफा (४) बमोम्िमको रीत नपुरयाई
मनोनयनपत्र दाम्खला
भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा
मान्यता ददइने छै न ।
(७)

कुनै

व्यम्िलाई

ननवााचनको

लानग

बढीमा

दुई

वटा

मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गना सष्ट्रकनेछ ।
१७.

मनोनयनको औपचाररकपत्र प्रदान गने अनधकारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१)
दलले आफ्नो तफाबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचाररक पत्र प्रदान गना
त्यस्तो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनत वा सो सरहको सनमनतको
पदानधकारीलाई तोक्नु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको पदानधकारीको नाम, थर, पद र
ननिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्रीय कायाकाररणी सनमनत वा

सो सरहको सनमनतले तोकेको सो सनमनतको पदानधकारीले प्रमाम्णत गरी
उम्मेदवारको लानग मनोनयनपत्र दाम्खला गने

नमनत अगावै आयोगले

तोकेको अवनधनभत्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोम्िमको दस्तखत नमूना सष्ट्रहतको
ष्ट्रववरण मनोनयनपत्र दताा गना तोष्ट्रकएको नमनत अगावै सम्बम्न्धत ननवााचन
अनधकृत समि पठाई सक्नु पनेछ ।
१८.

उम्मेदवारको मनोनयन दताा : (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार
आफैले वा ननिको प्रनतनननध, प्रस्तावक वा समथाकले सम्बम्न्धत ननवााचन
अनधकृत समि पेश गनुा पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बम्न्धत

ननवााचन अनधकृतले यस ऐन बमोम्िम रीतपूवक
ा को भए नभएको िाँचबुझ
गरी रीतपूवक
ा को भए दताा गरी सोको ननस्सा मनोनयनपत्र दताा गना ल्याउने
व्यम्िलाई ददनु पनेछ ।
(३) कसै ले प्रस्तावक वा समथाक नभएको, प्रस्तावक वा समथाक

दोहोररएको, दफा ६३ बमोम्िमको धरौटी राखेको ननस्सा नभएको, प्रस्तावक
वा समथाक वा उम्मेदवार हुने व्यम्िको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत

नपुगेको मनोनयनपत्र दताा गना ल्याएमा ननवााचन अनधकृतले रीत नपुगेको
िनत कुरा सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दताा गनुा पने छ । कसै ले
यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याईा मनोनयनपत्र दताा गराउन चाहेमा

ननवााचन अनधकृतले सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा िनाई त्यसको सूचना
मनोनयनपत्र दताा गराउने व्यम्िलाई ददनु पनेछ ।
(४) मनोनयनपत्र साथ पेश गनुा पने अन्य कागिात तोष्ट्रकए
बमोम्िम हुनेछ।
(५) ननवााचन अनधकृतले मनोनयनपत्र दताा गने समय समाप्त
भएपनछ ननवााचन कायाक्रमको सूचनामा तोष्ट्रकएको नमनत, समय र स्थानमा
मनोनयनपत्र दताा भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गनेछ ।
१९.

दाबी ष्ट्रवरोध गना सक्ने : दफा १८ बमोम्िम मनोनयनपत्र दताा भएको कुनै
उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी ष्ट्रवरोध गना चाहने उम्मेदवार वा
ननिको प्रनतनननधले ननवााचन कायाक्रमको सूचनामा तोष्ट्रकएको नमनत, समय र
स्थानमा ननवााचन अनधकृत समि उिूरी ददन सक्नेछ ।

२०.

मनोनयनपत्रको िाँच : (१) दफा १८ बमोम्िम दताा भएको मनोनयनपत्र
िाँच गदाा ननवााचन कायाक्रमको सूचनामा तोष्ट्रकएको नमनत, समय र स्थानमा
उम्मेदवार, ननिको प्रनतनननध, प्रस्तावक वा समथाक उपम्स्थत हुन ु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्ले ख गररएका व्यम्िको उपम्स्थनतमा

ननवााचन अनधकृतले सम्पूणा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र िाँच गनुा पनेछ ।
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तर त्यसरी उपम्स्थत हुन ु पने कुनै उम्मेदवार, ननिको प्रस्तावक,
समथाक वा प्रनतनननध उपम्स्थत नभएमा पनन मनोनयनपत्र िाँच गना र सो
ष्ट्रवषयमा कानून बमोम्िम ननणाय गना यस उपदफाले बाधा पुयााएको माननने
छै न ।
(३) ननवााचन अनधकृतले दे हायको कुनै अवस्थामा मनोनयनपत्रको
िाँच सम्बन्धी कारबाही स्थनगत गना सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको िाँच
सम्बन्धी कारबाही स्थनगत गरे मा त्यसको िानकारी आयोगलाई ददनु
पनेछ :–
(क)

मनोनयनपत्र िाँच गने समयमा सो स्थानमा
हुलदङ्गा

लगायत

अन्य

असामान्य

पररम्स्थनत

उत्पन्न भएमा,
(ख)

प्राकृनतक

ष्ट्रवपद्को

कारणले

काबू

बाष्ट्रहरको

िाँच

सम्बन्धी

पररम्स्थनत उत्पन्न भएमा ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोम्िम

मनोनयनपत्रको

कारबाही स्थनगत भएमा आयोगको कुनै ननदे शन भए सो समेतको आधारमा
ननवााचन अनधकृतले समय र स्थान तोकी यथासम्भव नछटो मनोनयनपत्रको
िाँच गनुा पनेछ ।
(५)

मनोनयनपत्रको

िाँच

सम्बन्धी

अन्य

व्यवस्था

तोष्ट्रकए

बमोम्िम हुनेछ।
२१

मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था : दे हायको कुनै अवस्थामा मनोनयनपत्र बदर
हुनेछ :–

(क)

सं ष्ट्रवधान र यस ऐन बमोम्िम उम्मेदवारको योग्यता
नभएमा,

(ख)

उम्मेदवार हुने व्यम्िको मञ्जुरी नभएमा वा ननि वा
ननिको प्रस्तावक र समथाकको सहीछाप नभएमा वा
कीते सहीछाप भएमा,
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(ग)

दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम तोष्ट्रकएको समयनभत्र
मनोनयनपत्र दताा नभएमा,

(घ)

दफा १६, १७ र १८ मा लेम्खए बमोम्िम मनोनयनपत्र
दाम्खला नभएमा,

२२.

(ङ)

दफा ६३ बमोम्िम धरौटी दाम्खला नगरे मा,

(च)

यस ऐन बमोम्िम अन्य रीत नपुगेको भएमा ।

उम्मेदवारको नामावली : ननवााचन अनधकृतले मनोनयनपत्र िाँच गररसकेपनछ
कानून

बमोम्िम

रीत

पुगेका

मनोनयनपत्र

बमोम्िमका

उम्मेदवारको

नामावली तयार गरी सोको एक प्रनत आफ्नो कायाालयमा प्रकाशन गनुा
पनेछ ।
२३.

नाम ष्ट्रफताा नलने : (१) कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट
आफ्नो नाम ष्ट्रफताा नलन चाहेमा दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम नाम

ष्ट्रफताा नलन तोष्ट्रकएको समयनभत्र ननवााचन अनधकृतलाई नलम्खत सूचना ददई
नाम ष्ट्रफताा नलन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम नाम ष्ट्रफताा नलएको सूचना उम्मेदवार
आफैले वा ननिको प्रनतनननधले दाम्खला गनुा पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोम्िम नाम ष्ट्रफताा नलएको सूचना ननवााचन

अनधकृत समि दाम्खला भैसकेपनछ त्यस्तो सूचना बदर गना वा ष्ट्रफताा नलन
पाइने छै न ।

(४) कुनै दलको तफाबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचाररक पत्र
प्रदान गना दफा १७ को उपदफा (१) बमोम्िम तोष्ट्रकएको पदानधकारीले

त्यस्तो दलको तफाबाट उम्मेदवारी ददएको कुनै उम्मेदवारको नाम ष्ट्रफताा

नलने गरी ननवााचन अनधकृतलाई दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम
तोष्ट्रकएको समयनभत्र लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (१), (२) वा (४) बमोम्िम दाम्खला भएको

सूचनाको बारे मा ननवााचन अनधकृत ष्ट्रवश्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम
14

उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनु पनेछ । यसरी नाम हटाइएको सूचना
ननवााचन अनधकृतले आफ्नो कायाालयमा तुरुन्त प्रकाशन गनुा पनेछ ।
२४.

उम्मेदवारको अम्न्तम नामावली : (१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोम्िम

नाम ष्ट्रफताा नलन तोष्ट्रकएको समय समाप्त भएपनछ ननवााचन अनधकृतले बाँकी
रहेका

उम्मेदवारको

नामावली

तयार

गरी

एक

प्रनत

तुरुन्त

आफ्नो

कायाालयमा प्रकाशन गनुा पनेछ र त्यसको एक प्रनत आयोगमा पठाउनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम

ु म अनुसार लेम्खनेछ र कुनै उम्मेदवार दलको तफाबाट
नेपाली वणाानक्र

मनोनीत भएकोमा ननिको ठे गानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गनुा
पनेछ ।
२५.

ननष्ट्रवरा ोध ननवााम्चत : दफा २४ बमोम्िम उम्मेदवारको अम्न्तम नामावली
प्रकाशन गदाा दफा ३ बमोम्िम ननवााम्चत गनुा पने कुनै पदका लानग िनत
िना ननवााम्चत हुने हो त्यनत नै वा सोभन्दा कम उम्मेदवार कायम हुन

आएमा ननवााचन अनधकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार तोष्ट्रकए बमोम्िम
ननष्ट्रवरा ोध ननवााम्चत भएको घोषणा गनेछ ।
२६.

ननवााचन म्चह्न : (१) ननवााचनका लानग उम्मेदवारलाई ष्ट्रवतरण गने ननवााचन
म्चह्न आयोगले ननधाारण गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननधाारण गररएको ननवााचन म्चह्न
उम्मेदवारलाई तोष्ट्रकए बमोम्िम प्रदान गररनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम प्रदान गररएको ननवााचन म्चह्न त्यस्तो
उम्मेदवार बाहे क अरु कसै ले पनन प्रयोग गना पाउने छै न ।
(४) यस दफा बमोम्िम उम्मेदवारलाई ननवााचन म्चह्न प्रदान गदाा
दलको उम्मेदवारलाई आयोगबाट ननवााचनको प्रयोिनका लानग त्यस्तो
दलको लानग ननधाारण

गररएको ननवााचन म्चह्न प्रदान गनुा पनेछ । त्यसरी
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ननवााचन म्चह्न प्रदान गदाा कुनै गल्ती भएको वा फरक पना गएको भन्ने
आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो म्चह्न पररवतान गना सक्नेछ ।
(५)

आयोगले

दलको

उम्मेदवारलाई

ननवााचन

म्चह्न

प्रदान

गररसकेपनछ त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरे मा वा अको दलमा

प्रवेश गरे मा ननिलाई प्रदान गररएको ननवााचन म्चह्न पररवतान हुने छै न ।
त्यस्तो उम्मेदवार ननवााम्चत भएमा सम्बम्न्धत दलले प्रमाण सष्ट्रहत आयोगमा
उिूरी ददएमा ननिको सदस्यता खारे ि हुनेछ ।
(६) स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले ननधाारण गरे को ननवााचन

म्चह्नको समूहबाट तोष्ट्रकए बमोम्िमको तरम्ँका अनुसार ननवााचन अनधकृतले
ननवााचन म्चह्न प्रदान गनेछ ।
२७.

उम्मेदवारको मृत्यु भएमा : (१) दफा २४ बमोम्िम उम्मेदवारको अम्न्तम
नामावली प्रकाशन हुन ु अम्घ वा प्रकाशन भई सकेपनछ दलबाट मनोनयन
भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको नलम्खत सूचना ननवााचन प्रनतनननध,

सम्बम्न्धत दल वा अन्य कुनै व्यम्िबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा ननवााचन
अनधकृत ष्ट्रवश्वस्त भएमा ननवााचन अनधकृतले त्यस्तो ननवााचनसँग सम्बम्न्धत

अन्य कायाक्रम तुरुन्त स्थनगत गरी सोको िानकारी आयोगलाई ददनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननवााचन सम्बन्धी कायाक्रम स्थनगत
भएको

सूचना

अन्य

उम्मेदवार

समेतको

अनधकृतले आफ्नो कायाालयमा टाँस्नु पनेछ ।

िानकारीको

लानग

ननवााचन

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको िानकारी प्राप्त भएमा आयोगले
उम्मेदवारको

अम्न्तम

नामावली

ु म्घ
हुनअ

प्रकाशन

उम्मेदवारको

मृत्यु

भएकोमा त्यस्तो ननवााचनको मतदानको कायाक्रममा असर नपने गरी
उम्मेदवारको

मनोनयन

सम्बन्धी

कायाक्रम

र

उम्मेदवारको

अम्न्तम

नामावली प्रकाशन भएपनछ मृत्यु भएकोमा मतदान गने नमनत लगायत यस
पररच्छे द

बमोम्िमको

अन्य

अनधकृतलाई पठाउनु पनेछ ।

कायाक्रम
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पुनः

ननधाारण

गरी

ननवााचन

(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन
उम्मेदवारको मृत्यु भई ननवााचनको कायाक्रम स्थनगत भएकोमा दफा ६ को
उपदफा (२) बमोम्िमको ननवााचन कायाक्रममा लेम्खए बमोम्िमको काम
सम्पन्न गनुा पने अवनध पन्र ददनभन्दा बढी भएमा पुनः अको कायाक्रम
प्रकाशन गनुा पने छै न र सोही कायाक्रमको समयावनधनभत्र मतदानको
काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गनुा
पने गरी ननवााचन कायाक्रम ननधाारण गनुा पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोम्िम ननवााचन कायाक्रम स्थनगत भएकोमा
पष्ट्रहले मनोनयनपत्र पेश गरे को उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाम्खला गनुा
पने छै न र िुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको
तफाबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गना सष्ट्रकनेछ ।
२८.

उम्मेदवारको पररचयपत्र : दफा २४ बमोम्िम अम्न्तम नामावलीमा कायम
रहेको

उम्मेदवारलाई

ननवााचन

अनधकृतले

आयोगले

पररचयपत्र ददनेछ ।

तोके बमोम्िमको

पररच्छे द–५
उम्मेदवारको प्रनतनननध
२९.

ननवााचन प्रनतनननध : (१) उम्मेदवारले कुनै व्यम्िलाई ननवााचनको लानग
आफ्नो ननवााचन प्रनतनननध ननयुि गरे मा सोको नलम्खत सूचना ननवााचन
अनधकृतलाई ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ननयुि भएको ननवााचन प्रनतनननधलाई
उम्मेदवारले िुनसुकै बखत बदर गरी अको ननवााचन प्रनतनननध ननयुि गना
सक्नेछ र यसरी अको ननवााचन प्रनतनननध ननयुि गरे को नलम्खत सूचना
सम्बम्न्धत ननवााचन अनधकृतलाई तुरुन्त ददनु पनेछ ।
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(३) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयममा ननवााचन
प्रनतनननधले गनुा पने भनी उल्लेख गरे बमोम्िमको काम गनुा उपदफा (१)
बमोम्िम ननयुि ननवााचन प्रनतनननधको कताव्य हुनेछ ।
(४)
३०.

ननवााचन प्रनतनननधको योग्यता तोष्ट्रकए बमोम्िम हुनेछ ।

मतदान प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननध : (१) उम्मेदवार वा ननवााचन
प्रनतनननधले प्रत्येक मतदान केन्रको लानग तोष्ट्रकए बमोम्िम मतदान प्रनतनननध

ननयुि गना सक्नेछ र यसरी मतदान प्रनतनननध ननयुि गरे को नलम्खत सूचना
मतदान अनधकृत र ननवााचन अनधकृतलाई ददनु पनेछ ।
(२)

उम्मेदवार

वा

ननवााचन

प्रनतनननधले

मतगणना

स्थलमा

उपम्स्थत रहन तोष्ट्रकए बमोम्िम मतगणना प्रनतनननध ननयुि गना सक्नेछ र
यसरी

मतगणना

प्रनतनननध

अनधकृतलाई ददनु पनेछ ।

ननयुि

गरे को

नलम्खत

सूचना

ननवााचन

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्िम ननयुि भएको मतदान
प्रनतनननधलाई उम्मेदवार वा ननवााचन प्रनतनननधले िुनसुकै बखत बदर गरी
अको मतदान प्रनतनननध वा मतगणना प्रनतनननध ननयुि गना सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्िम अको मतदान प्रनतनननध ननयुि

गररएकोमा मतदान अनधकृतलाई र अको मतगणना प्रनतनननध ननयुि
गररएकोमा ननवााचन अनधकृतलाई तुरुन्त िानकारी ददनु पनेछ ।

(५) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको ननयम बमोम्िम मतदान
प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननधले गनुा पने भनी उल्लेख भएका काम गनुा
उपदफा (१) वा (२) बमोम्िम ननयुि मतदान प्रनतनननध र मतगणना
प्रनतनननधको कताव्य हुनेछ ।
(६) मतदान प्रनतनननध र मतगणना प्रनतनननधको सङ्ख्या र योग्यता
तोष्ट्रकए बमोम्िम हुनेछ ।
३१.

उम्मेदवार वा कुनै प्रनतनननध अनुपम्स्थत रहेमा : यो ऐन र यस ऐन अन्तगात
बनेको ननयम बमोम्िम ननवााचन प्रनतनननध, मतदान प्रनतनननध वा मतगणना
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प्रनतनननध ननयुि नभएमा वा उम्मेदवार वा ननिको कुनै प्रनतनननध उपम्स्थत
रहनु पने अवस्थामा उपम्स्थत नरहेमा वा ननिहरुमध्ये कसै ले गनुा पने काम
नगरे मा सोही कारणले मात्र मतदान, मतगणना वा ननवााचनको पररणामको

घोषणाको काम रोष्ट्रकने छै न र त्यस्तो काम कानून बमोम्िम भएको
मानननेछ ।
पररच्छे द–६
मतदान केन्र तथा मतदान
३२.

मतदान केन्र : (१) ननवााचनका लानग आयोगले तोकेको स्थानमा मतदान
केन्र रहनेछ।
हुनेछ ।

३३.

(२) मतदान केन्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोम्िम

मतपत्र : (१) आयोगले ननवााचनका लानग उम्मेदवारको ननवााचन म्चह्न
भएको मतपत्रको व्यवस्था गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम उम्मेदवारको ननवााचन म्चह्न मतपत्रमा
समावेश गदाा दे हायको क्रममा समावेश गनुा पनेछ :–
(क)

ु न्दा तत्काल अम्घ कायम रहेको
ननवााचन हुनभ
प्रनतनननध सभामा प्रनतनननधत्व गने दलले त्यस्तो
प्रनतनननध

सभाको

ननवााचनमा

समानुपानतक

ननवााचन प्रणालीतफा प्राप्त गरे को मत सङ्ख्याको
आधारमा

सो

दलको

उम्मेदवारको

ननवााचन

म्चह्न,
(ख)

खण्ि

(क)

प्रनतनननधत्व

बमोम्िम
नगने

दलको

प्रनतनननध

सभामा

हकमा

ननवााचन

प्रयोिनको लानग आयोगमा दताा भएको क्रमको
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आधारमा

सो

दलको

उम्मेदवारको

ननवााचन

म्चह्न,
(ग)

स्वतन्त्र

उम्मेदवारको

नामको

ु मको
वणाानक्र

आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको ननवााचन म्चह्न ।
(३) प्रनतनननधसभामा प्रनतनननधत्व गने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु
एकीकरण भएको वा गानभएकोमा उपदफा (२) को खण्ि (क) को
प्रयोिनको लानग त्यसरी एकीकरण हुन ु वा गानभनु अम्घ त्यस्ता दलहरुले

प्राप्त गरे को कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरे को
मत सङ्ख्या मानननेछ ।
(४) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोम्िम हुनेछ ।
३४.

मतपेष्ट्रटका तथा अन्य ननवााचन सामग्री : (१) मतदानको लानग आयोगले
तोके बमोम्िमको मतपेष्ट्रटका तथा ननवााचन सामग्री प्रयोग गररनेछ ।
(२) मतपेष्ट्रटका तथा अन्य ननवााचन सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी
अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोम्िम हुनेछ ।

३५

मतदानको समय : मतदान हुने नमनत र मतदान गने समय दफा ६ को
उपदफा (२) बमोम्िमको सूचनामा तोके बमोम्िम हुनेछ ।

३६.

मतदान : (१) मतदाताले आफूलाई तोष्ट्रकएको मतदान केन्रमा गोप्य
मतदानद्वारा मतदान गनुा पनेछ ।

(२) मतदाताले मतदान गना तोष्ट्रकए बमोम्िम मतपत्र नलई सोको
लानग राम्खएको मतपेष्ट्रटकामा मतदान गनुा पनेछ ।
(३) मतदाताले आफ्नो नामबाट बाहेक अन्य कुनै व्यम्िको
नामबाट मतदान गना पाउने छै न ।
(४) कुनै पनन मतदाताले एउटै ननवााचनमा एकभन्दा बढी पटक
वा एकभन्दा बढी मतदान केन्रमा मतदान गना पाउने छै न ।
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(५) कुनै पनन मतदाताले मतदानको अवनधभर आफूले कसलाई

मतदान गरे को हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनन माध्यमबाट कसै लाई पनन प्रकट
गनुा हुँदैन ।
३७.

मतदानको प्रष्ट्रक्रया : (१) मतदान केन्रमा मतदानको लानग उपम्स्थत
मतदातालाई मतदान अनधकृतले तोष्ट्रकए बमोम्िमको रीत पुयााई तोष्ट्रकएको
मतपत्र ददनेछ ।
(२) मतदातालाई मतपत्र ददनु अम्घ मतदान अनधकृतले मतदाता
नामावलीमा तोष्ट्रकए बमोम्िमको व्यहोरा िनाई तोष्ट्रकए बमोम्िम मतपत्र
ददनेछ ।
(३) मतदाताले मतपत्रमा तोष्ट्रकए बमोम्िमको छाप वा म्चह्न गोप्य
तवरले लगाई मतदान गनुा पनेछ ।
(४) मतदाताले यस ऐन बमोम्िम मतदान गदाा िनत िना

उम्मेदवार छनोट गनुा पने हो, त्यनत सङ्ख्यामा आफूले रोिेको उम्मेदवारको
ननवााचन म्चह्न रहेको कोठामा उपदफा (३) बमोम्िमको छाप वा म्चह्न
लगाई तोष्ट्रकए बमोम्िम मतपेष्ट्रटकामा खसाली मतदान गनुा पनेछ ।
(५) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन
मतदान गने प्रयोिनको लानग ष्ट्रवद्युतीय उपकरण प्रयोग गररएको अवस्थामा
मतदाताले तोष्ट्रकए बमोम्िम ष्ट्रवद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गनुा पनेछ ।
३८.

नाम ढाँटी मतदान गना आएमा ष्ट्रवरोध गने : (१) कुनै मतदाता वा व्यम्िले
आफ्नो नाम ढाँटी अको मतदाताको नाममा मतदान गनाको लानग मतपत्र

नलन आएमा उम्मेदवार, ननिको प्रनतनननध वा सोही मतदान केन्रको कुनै

मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अनधकृत समि ष्ट्रवरोध गना
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम ष्ट्रवरोध गरे मा मतदान अनधकृतले त्यस
सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल ननणाय गनुा पनेछ र यसरी पना
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आएको ष्ट्रवरोध र त्यसको ननणाय आयोगले
ष्ट्रकताबमा तुरुन्त िनाउनु पनेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोम्िम

तोके बमोम्िमको ननणाय

ष्ट्रवरोध

ठीक

ठहरे मा

मतदान

अनधकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बम्न्धत व्यम्िलाई ष्ट्रफताा ददनेछ र ष्ट्रवरोध
गलत दे म्खएमा त्यस्तो धरौटी रकम िफत हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िमको ष्ट्रवरोध ठीक ठहरे मा त्यसरी नाम

ढाँटी मतदान गना आउने व्यम्िलाई मतदान अनधकृतले ननवााचन कसूर तथा
सिाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोम्िम िररबाना गनेछ ।
३९.

ष्ट्रवशेष पररम्स्थनतमा मतदान स्थनगत गना सष्ट्रकने : (१) मतदान केन्रमा कुनै

असामान्य पररम्स्थनत उत्पन्न भई वा कुनै कारणले ष्ट्रवद्युतीय उपकरण
सञ्चालन

हुन

नसकी

वा

उपरव

वा

प्राकृनतक

ष्ट्रवपम्ि

वा

आफ्नो

काबू बाष्ट्रहरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा सो मतदान

केन्रमा ननयुि मतदान अनधकृत ष्ट्रवश्वस्त भएमा ननिले सो मतदान केन्रको
मतदान काया तत्काल स्थनगत गना सक्नेछ ।

(२) मतदान अनधकृतले उपदफा (१) बमोम्िम मतदान स्थनगत
गरे मा सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गरी त्यसको िानकारी तुरुन्त
ननवााचन अनधकृतलाई ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोम्िम मतदान स्थनगत भएको व्यहोराको

िानकारी ननवााचन अनधकृतले तुरुन्त आयोगलाई ददनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोम्िमको िानकारी प्राप्त गरे पनछ आयोगले

अन्यथा ननदे शन ददएमा बाहेक ननवााचन अनधकृतले पुनः मतदान हुने नमनत र
समय तोकी सूचना प्रकाशन गरी पुनः मतदान गराउनेछ ।
४०.

मतदान केन्रमा प्रवेश : (१) मतदान अनधकृतले मतदान केन्रमा दे हायका
व्यम्िहरु बाहेक अरु कसै लाई प्रवेश गना ददने छै न :–
(क)

मतदाता,
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(ख)

उम्मेदवार

वा

ननिको

एक

िना

ननवााचन

प्रनतनननध वा मतदान प्रनतनननध,
(ग)

आयोगबाट अनुमनत प्राप्त पयावेिक,

(घ)

आयोग,

ननवााचन

अनधकृत

वा

मतदान

अनधकृतबाट अनुमनत पाएका व्यम्ि,
(ङ)

मतदाताको साथमा रहे को बढीमा पाँच वषाको
बालक,

(च)

दृष्ट्रष्टष्ट्रवहीन

वा

शारीररक

रुपले

अशि

मतदाताको सहयोगको लानग साथमा आएको
एकाघरको पररवारको सदस्य ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन मतदान

केन्रको सुरिाथा खष्ट्रटएको सुरिाकमी बाहेक कुनै प्रकारको हनतयार साथ
नलएको व्यम्ि वा मादक पदाथा सेवन गरे को व्यम्िलाई मतदान अनधकृतले
मतदान केन्रमा प्रवेश गना ददने छै न ।
(३) मतदान केन्रमा प्रवेश गररसकेका मतदान गना बाँकी मतदाता
बाहेक मतदानको समय समाप्त भएपनछ अन्य मतदाताले मतदान केन्रमा
प्रवेश गना वा त्यहाँ रहन पाउने छै न ।
४१.

अशि मतदाता : दृष्ट्रष्टष्ट्रवहीन, शारीररक अशिता वा अरु कुनै कारणवश

कुनै मतदाता आफैले मत सङ्केत गना नसक्ने भई मत सङ्केत गने काममा
्
सहयोग पुरयाउन
आफ्नो एकाघरको पररवारको सदस्यलाई साथमा लै िान

्
अनुमनत मागेमा वा मत सङ्केत गने काममा सहयोग पुरयाउन
मतदान

अनधकृतलाई अनुरोध गरे मा र मतदान अनधकृतलाई सो कुरा उपयुि
लागेमा पररचय खुल्ने प्रमाणको आधारमा पररवारको त्यस्तो सदस्यलाई
मतदाताको साथमा मत सङ्केत गने स्थानमा प्रवेश गना अनुमनत ददन वा

मतदान अनधकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार ननिको मतपत्रमा मत सङ्केत
गररददन सक्नेछ ।
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४२.

ननरीिण गना सक्ने : कुनै मतदाता मत सङ्केत गने स्थानमा मनानसब
समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अनधकृतलाई कुनै शङ्का
लागेमा ननिले मत सङ्केत गने स्थानमा प्रवेश गरी ननरीिण गना सक्नेछ ।

४३.

मतदान केन्रको अननधकृत कब्िा : (१) दे हायको कुनै अवस्थामा मतदान
केन्रको अननधकृत कब्िा भएको मानननेछ :–
(क)

कसै ले बल प्रयोग गरी, िर त्रास दे खाई वा

धम्की ददई मतदान केन्र वा मतदान गना
ननम्ित गररएको स्थान आफ्नो कब्िामा नलई
मतदानको

कायामा

प्रभाव

पारे मा,

कुनै

उम्मेदवारको समथाक मतदातालाई मात्र मतदान
गना ददएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गना
नददएमा,
(ख)

कसै ले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पिमा
मतदान गना वा नगना िर त्रास दे खाएमा, धम्की
ददएमा, मतदान गनाको लानग बाटो वा गौँिा
छे की रोकेमा, मतदान केन्र वा मतदान गने
स्थानमा िान वा प्रवेश गना नददएमा,

(ग)

कसै ले मतदान काया सञ्चालन गना खष्ट्रटएको
मतदान

अनधकृत

वा

कमाचारीलाई

आफ्नो

कताव्य पालना गना नददएमा, ननिको म्िम्मामा
रहेको मतपत्र, मतपेष्ट्रटका वा मतदान सम्बन्धी
सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै काया गरी
मतदानको काया ननष्पि तथा स्वतन्त्र रुपमा
सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने
गरी प्रभाष्ट्रवत गरे मा।

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत कुनै प्रकारले मतदान केन्रको

अननधकृत कब्िा भएमा मतदान अनधकृतले तत्काल मतदान स्थनगत गरी
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त्यसको प्रनतवेदन ननवााचन अनधकृतलाई र ननवााचन अनधकृतले आयोगलाई
तुरुन्त ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनतवेदन प्राप्त भएमा आयोगले वा

आयोगबाट कुनै ननदे शन प्राप्त भएमा ननवााचन अनधकृतले आयोगको ननदे शन

बमोम्िम उपदफा (१) बमोम्िमको घटनाको िाँच गना सक्नेछ र त्यस्तो
िाँचको प्रनतवेदनको आधारमा आयोगले वा आयोगको ननदे शन अनुसार
ननवााचन अनधकृतले त्यस्तो मतदान केन्रको मतदान रद्द गना सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोम्िम मतदान रद्द भएको मतदान केन्रमा

ननवााचन अनधकृतले पुनः मतदान गने नमनत र समय तोकी सोको सूचना
त्यस्तो मतदान केन्रमा समेत तुरुन्त प्रकाशन गनुा पनेछ ।
४४.

मतपेष्ट्रटका नोक्सान भएमा वा तोिफोि गररएमा : (१) कुनै मतदान केन्रमा
मतदानको लानग प्रयोग भएको मतपेष्ट्रटका दुघट
ा नावश नोक्सान भएमा वा
िानािान तोिफोि गरी नोक्सान गररएमा मतदान अनधकृतले सम्बम्न्धत
ननवााचन अनधकृतलाई त्यस घटनाको प्रनतवेदन तुरुन्त ददनु पने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनतवेदन प्राप्त भएमा वा मतदान

अनधकृतले ननवााचन अनधकृतलाई बुझाई सकेको मतदानको लानग प्रयोग

भएको मतपेष्ट्रटका कुनै ष्ट्रकनसमले खोनसएमा, िानािान तोिफोि गरी नोक्सान
गररएमा वा दुघट
ा नावश नोक्सान भएमा ननवााचन अनधकृतले त्यस्तो मतदान
केन्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रनतवेदन आयोगमा ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िम मतदान रद्द गररएको मतदान केन्रमा

ननवााचन अनधकृतले पुनः मतदान गने नमनत र समय तोकी सोको सूचना
त्यस्तो मतदान केन्रमा तुरुन्त प्रकाशन गनुा पनेछ ।
४५.

मतपेष्ट्रटका बन्द गने : मतदान समाप्त भएपनछ मतदान अनधकृतले मतदान
गररएको मतपत्र राम्खएको मतपेष्ट्रटका आयोगले तोके बमोम्िमको रीत पुयााई
बन्द गनुा पनेछ ।
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४६.

मतपेष्ट्रटका ननवााचन अनधकृतलाई हस्तान्तरण गने : मतदान अनधकृतले
मतदानको

लानग

प्रयोग

गररएको

अनधकृतलाई हस्तान्तरण गनुा पनेछ।

मतपेष्ट्रटका

सुरम्ित

रुपमा

ननवााचन

पररच्छे द–७
मतगणना र ननवााचन पररणाम
४७.

ननवााचन अनधकृतले मतगणना गनु,ा गराउनु पने : ननवााचन अनधकृतले
ननवााचनको मतगणना गने काम आफ्नो प्रत्यि रे खदे ख तथा ननयन्त्रणमा
गनु,ा गराउनु पनेछ ।

४८.

मतगणनाको सूचना : ननवााचन अनधकृतले सम्बम्न्धत प्रदे शका सबै मतदान
केन्रबाट मतपत्र रहे का मतपेष्ट्रटका प्राप्त गरे पनछ मतगणना गने स्थान, नमनत
र

समयको

सूचना

उम्मेदवारहरुको

िानकारीको

लानग

प्रकाशन

गनुा

पनेछ ।
४९.

मतगणना : (१) ननवााचन अनधकृतले दफा ४८ बमोम्िमको सूचनामा
उल्लेख गररएको स्थान, नमनत र समयमा तोष्ट्रकए बमोम्िम मतगणना प्रारम्भ
गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मतगणना गने स्थान, नमनत र
समयमा उम्मेदवार वा ननिको ननवााचन प्रनतनननध वा मतगणना प्रनतनननध
उपम्स्थत रहन सक्नेछन्।
(३) मतगणना गदाा प्रदे श सभाका सदस्यले ददएको मत र

गाउँपानलकाको

अध्यि

र

उपाध्यि

तथा

नगरपानलकाको

प्रमुख

र

उपप्रमुखले ददएको मत छु ट्टाछु ट्टै गणना गनुा पनेछ ।
५०.

मतगणना गने स्थानमा प्रवेश : (१) ननवााचन अनधकृतले मतगणना गने
स्थानमा दे हायका व्यम्ि बाहे क अरु कसै लाई प्रवेश गना ददने छै न :–
(क)

उम्मेदवार

वा

ननिको

एक

प्रनतनननध वा मतगणना प्रनतनननध,
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िना

ननवााचन

(ख)

मतगणनाको काममा खष्ट्रटएका कमाचारी,

(ग)

आयोगबाट अनुगमन वा अन्य प्रयोिनको लानग
खष्ट्रटएका पदानधकारी वा कमाचारी,

(घ)

आयोगबाट अनुमनत प्राप्त पयावेिक,

(ङ)

सुरिाको लानग खष्ट्रटएका कमाचारी,

(च)

आयोग

वा

ननवााचन

अनधकृतबाट

अनुमनत

पाएका व्यम्ि ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन

मतगणना स्थलको सुरिाथा खष्ट्रटएको सुरिाकमी बाहे क कुनै प्रकारको
हनतयार साथ नलएको व्यम्ि वा मादक पदाथा सेवन गरे को व्यम्िलाई
ननवााचन अनधकृतले मतगणना गने स्थानमा प्रवेश गना ददने छै न ।

(३) मतगणना गने काममा बाधा पुयााउने िुनसुकै व्यम्िलाई
ननवााचन अनधकृतले मतगणना गने स्थानबाट बाष्ट्रहर िान आदे श ददन
सक्नेछ र त्यस्तो आदे श पाएको व्यम्िले मतगणना गने स्थानबाट बाष्ट्रहर
िानु पनेछ । त्यस्तो आदे श पालना नगरी अटे र गने व्यम्िलाई ननवााचन
अनधकृतको

आदे श

बमोम्िम

सुरिाकमीले

त्यस्तो

स्थानबाट

बाष्ट्रहर

पठाउनेछ ।
५१.

मतगणना लगातार गने : (१) ननवााचन अनधकृतले मतगणना प्रारम्भ गरे पनछ
मतगणना समाप्त नभएसम्म सो मतगणनाको काम लगातार गनुा पनेछ ।
(२) काबू बाष्ट्रहरको पररम्स्थनत परी मतगणनाको काम बीचै मा रोक्नु

परे मा ननवााचन अनधकृतले गणना गररसकेका मतपत्र, मतगणना अनभलेख,
मतगणना गना बाँकी रहेका मतपत्र र मतगणना गना बाँकी मतपेष्ट्रटकाको
लगत समेत अलग–अलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप
लगाउनु पनेछ । उम्मेदवार, मतगणना प्रनतनननध वा ननवााचन प्रनतनननधले
समेत त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ ।
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(३)

ननवााचन

अनधकृतले

उपदफा

(२)

बमोम्िम

रोष्ट्रकएको

मतगणनाको काम यथाशक्य पुनः प्रारम्भ गनुा पनेछ । यसरी मतगणना
पुनः प्रारम्भ हुने सूचना सो स्थानमा उपम्स्थत उम्मेदवार, ननिको ननवााचन

प्रनतनननध वा मतगणना प्रनतनननधलाई ददनु पनेछ र मतगणना गने स्थानमा
समेत प्रकाशन गनुा पनेछ ।
तर कुनै उम्मेदवार वा ननिको प्रनतनननध उपम्स्थत हुन नआएको
कारणले मतगणना गने काममा बाधा पुगेको माननने छै न ।
५२.

मतगणना पूरा हुन ु अम्घ मतपत्र नोक्सान भएमा : (१) मतगणना पूरा
ु न्दा पष्ट्रहले कुनै मतदान केन्रमा प्रयोग गररएको मतपत्र, मतपत्र रहे को
हुनभ

मतपेष्ट्रटका वा मतदानको लानग राम्खएको ष्ट्रवद्युतीय उपकरण ननवााचन
अनधकृतको ननयन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लनगएमा, खोनलएमा,

नोक्सान गररएमा वा तोिफोि गररएमा, हराएमा वा दुघट
ा नावश नोक्सान
भएमा ननवााचन अनधकृतले मतगणनाको काम स्थनगत गरी सो कुराको
प्रनतवेदन आयोगलाई तुरुन्त ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनतवेदन प्राप्त भएमा आयोगले
त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै िाँचबुझ गनुा पने ठहयााएमा आयोगको
आयुि वा अनुगमन टोली खटाई िाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोम्िमको प्रनतवेदन वा उपदफा
(२) बमोम्िम िाँचबुझ गना खटाइएको आयुि वा अनुगमन टोलीको
प्रनतवेदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र वा मतपेष्ट्रटका ननवााचन अनधकृतको
ननयन्त्रणबाट

गैरकानूनी

रुपमा

अन्यत्र

लनगएको, खोनलएको, नोक्सान

गररएको, तोिफोि गररएको, हराएको वा दुघट
ा नावश नोक्सान भएको र
सोको कारण मतगणना सुचारु गना नसष्ट्रकने ठहयााएमा त्यस्तो कायाबाट
असर परे का मतदान केन्रको सम्पूणा मतपत्र अवैध घोष्ट्रषत गरी मतदान रद्द
गनेछ ।
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(४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोम्िम मतदान रद्द गररएको

मतदान केन्रमा ननवााचन अनधकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, नमनत र समय
तोकी सोको सूचना मतदान केन्रमा तुरुन्त प्रकाशन गनुा पनेछ ।
५३.

मतगणना स्थलको अननधकृत कब्िा : (१) दे हायको कुनै अवस्थामा
मतगणना स्थलको अननधकृत कब्िा भएको मानननेछ :–
(क)

कसै ले बल प्रयोग गरी, िर त्रास दे खाई वा
धम्की

कब्िामा

ददई

मतगणना

नलई

स्थललाई

मतगणनाको

आफ्नो

कायामा

प्रभाव

पारे मा,
(ख)

कसै ले बल प्रयोग गरी वा नगरी मतगणना
कायामा

खष्ट्रटएको

कमाचारीलाई
नददएमा,

ननवााचन

आफ्नो

ननिको

कताव्य

म्िम्मामा

मतपेष्ट्रटका, मतदानको

लानग

अनधकृत

वा

पालना

गना

रहेको
प्रयोग

मतपत्र,
भएको

ष्ट्रवद्युतीय उपकरण वा मतगणना सम्बन्धी अन्य
सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै काया गरी
मतगणनाको काया ननष्पि तथा स्वतन्त्र रुपमा
सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने
गरी प्रभाष्ट्रवत गरे मा,
(ग)

मतगणनाको

कायामा

सं लग्न

रहेको

कुनै

व्यम्िले खण्ि (क) वा (ख) बमोम्िमको काया
गरे मा, त्यस्तो काया गना सहयोग पुयााएमा वा
अनुमनत ददएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम मतगणना स्थलको अननधकृत कब्िा

भएमा ननवााचन अनधकृतले मतगणनाको काया तत्काल स्थनगत गरी त्यसको
प्रनतवेदन आयोगलाई तुरुन्त ददनु पनेछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनतवेदन प्राप्त भएमा आयोगले
त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा िाँचबुझ गनुा पने ठहयााएमा आयोगको आयुि
वा अनुगमन टोली खटाई िाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।
(४) आयोगले उपदफा (२) बमोम्िमको प्रनतवेदनको आधारमा वा
उपदफा (३) बमोम्िम िाँचबुझ गना खटाइएको आयुि वा अनुगमन
टोलीको

प्रनतवेदनको

आधारमा

त्यस्तो

मतगणनास्थल

उपदफा

(१)

बमोम्िम अननधकृत तवरले कब्िा भएको ठहयााएमा त्यसरी कब्िाबाट
असर परे को मतदान केन्रको सम्पूणा मतपत्र अवैध घोष्ट्रषत गरी मतदान रद्द
गनेछ ।

(५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोम्िम मतदान रद्द गररएको

मतदान केन्रमा ननवााचन अनधकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, नमनत र समय
तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
५४.

मतपत्र बदर हुने अवस्था : दे हायको कुनै

अवस्थामा मतपत्र बदर

हुनेछ :–
(क)

सम्बम्न्धत मतदान अनधकृतको दस्तखत नभएको,

(ख)

ँ ाछाप लगाई वा दफा ३७ को उपदफा (३)
औठ
बमोम्िमको छाप वा

म्चह्न बाहेक अन्य म्चह्न वा छाप

लगाई मत सङ्केत गररएको,
(ग)

मत सङ्केत म्चह्न नबुम्झने गरी लतपनतएको वा च्यानतएको,

(घ)

उम्मेदवारको ननवााचन म्चह्न रहेको कोठामा मत सङ्केत
नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गररएको,

(ङ)

ननवााम्चत

गनुा

पने

ननवााचन म्चह्न भएको

सङ्ख्याभन्दा

बढी

कोठामा छु ट्टा–छु ट्टै

उम्मेदवारको
मत सङ्केत

गररएको,
(च)

एकभन्दा

बढी

उम्मेदवारको

ननवााचन

म्चह्न

भएको

कोठामा मत सङ्केतको म्चह्न पने गरी मत सङ्केत गररएको,
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(छ)

मत सङ्केत नगरी मतदान अनधकृतलाई ष्ट्रफताा ददइएको,

(ि)

कुनै

पनन

उम्मेदवारको

ननवााचन

म्चह्नमा

मत सङ्केत

नगररएको,
(झ)

आयोगद्वारा ननधााररत मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा
मतदान गररएको,

५५.

(ञ)

मतपेष्ट्रटकाभन्दा बाष्ट्रहर राम्खएको,

(ट)

िाली मतपत्र, वा

(ठ)

आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र ।

दोहोयााई मतगणना गने : (१) मतदान केन्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा
ु न्दा पष्ट्रहले कुनै उम्मेदवार, ननिको
गणना गररएको मतपत्र नसलबन्दी हुनभ

ननवााचन प्रनतनननध वा मतगणना प्रनतनननधले केही वा सबै मतपत्र दोहोयााई
मतगणना गराई पाउँ भनी कारण सष्ट्रहत तत्काल ननवााचन अनधकृत समि
नलम्खत ननवेदन ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्िम

ननवेदन

पना

आएमा

ननवााचन

अनधकृतले सो ननवेदन तत्कालै दताा गरी दोहोयााई मतगणना गनुा पने
दे म्खएमा दोहो¥याई मतगणना गना सक्नेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोम्िम

दोहोयााई

मतगणना

गनुा नपने

दे म्खएमा ननवााचन अनधकृतले सोही व्यहोराको ननणाय गरी सो स्थानमा
उपम्स्थत रहेका ननि उम्मेदवार, ननिको ननवााचन प्रनतनननध वा मतगणना
प्रनतनननधलाई ननवााचन पररणामको घोषणा गनुभ
ा न्दा पष्ट्रहले सो ननणायको
सूचना ददनु पनेछ ।
५६.

मतभार : ननवााचक मण्िलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची–१ बमोम्िम
हुनेछ ।

५७.

ननवााचन पररणामको घोषणा : (१) ननवााचन अनधकृतले प्रदे श सभाका
सदस्यले

ददएको

मत

र

गाउँपानलकाको

अध्यि

तथा

उपाध्यि

र

नगरपानलकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले ददएको मत छु ट्टाछु ट्टै गणना गरी
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प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरे को कूल सदर मत सङ्ख्या ननधाारण गनुा
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्रत्येक उम्मेदवारले प्राप्त गरे को प्रदे श
सभाका

सदस्यको

मत र

गाउँपानलकाको

अध्यि

तथा

उपाध्यि

र

नगरपानलकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतलाई दफा ५६ बमोम्िम कायम
भएको मतभारले गुणन गरी आएको सङ्ख्यालाई प्रत्येक उम्मेदवारले पाएको
कूल मत मानननेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोम्िम कायम हुन आएको कूल मतको
आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गने उम्मेदवारलाई दफा ३ बमोम्िम
ननवााचन अनधकृतले ष्ट्रवियी भएको घोषणा गरी ननवााचन पररणाम प्रकाशन
गनुा पनेछ ।
५८.

मत बराबर भएमा गोला हाली ननणाय गने : यस ऐन बमोम्िम मतगणनाको
काम पूरा भइसकेपनछ दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरे को मत
बराबर

भई

ननवााम्चत

उम्मेदवार

छु ट्याउन

नसष्ट्रकने

भएमा

ननवााचन

अनधकृतले बराबर मत प्राप्त गने उम्मेदवारबीच गोला हाली ननणाय गनुा
पनेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छाननएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त
गरे को मानननेछ ।
५९.

ननवााम्चत नमनत : ननवााचन अनधकृतले दफा ५७ बमोम्िम ननवााचनको
पररणाम प्रकाशन गरे को नमनतलाई सम्बम्न्धत उम्मेदवार ननवााम्चत भएको
नमनत मानननेछ ।

६०.

ननवााचन पररणाम पेश गने : आयोगले

ननवााचनको अम्न्तम पररणाम घोषणा

भएको सात ददननभत्र सो ननवााचनको सम्पूणा पररणाम रािपनत समि पेश
गरी ननवााम्चत उम्मेदवारको ष्ट्रववरण नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
पररच्छे द–८
ष्ट्रवष्ट्रवध
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६१.

उपननवााचन : दफा ५ मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन कुनै
सदस्यको पदावनध एक वषाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले ननिको

पद ररि भएमा आयोगले तोकेको नमनतमा त्यस्तो ररि सदस्यको पद यो

ऐन बमोम्िम बाँकी अवनधको लानग उपननवााचनद्वारा दफा ३ बमोम्िम पूनता
गनेछ ।
६२.

ननष्ट्रवदा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कसै ले अको मतदाताको नामबाट

मतपत्र नलइसकेको वा मतदान गररसकेको र पनछबाट मतदान गना आउने
व्यम्ि नै वास्तष्ट्रवक मतदाता हो भन्ने कुरा ननिले पेश गरे को प्रमाणबाट
दे म्खन आएमा मतदान अनधकृतले त्यस्तो मतदातालाई ननष्ट्रवदा मतपत्र
ददनेछ । यसरी ननष्ट्रवदा मतपत्र ददएकोमा त्यस्तो मतपत्रमा मतदाताले
आफ्नो मत सङ्केत गररसकेपनछ त्यस्तो मतपत्र मतपेष्ट्रटकामा नहाली त्यसको
प्रयोिनको लानग राम्खएको छु ट्टै खाममा राख्नु पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्िम

ननष्ट्रवदा

मतपत्र

ददने, राख्ने

र

तत्सम्बन्धी अन्य कायाष्ट्रवनध तोष्ट्रकए बमोम्िम हुनेछ ।
(३) यस ऐन बमोम्िम मतगणना गदाा उपदफा (१) बमोम्िम छु ट्टै
खाममा राम्खएका ननष्ट्रवदा मतपत्र त्यस समयमा गणना गररने छै न ।
ननवााचन सम्बन्धी उिूरी पना आई त्यस्तो उिूरीको ननणाय गनाको लानग
ननष्ट्रवदा मतपत्र आवश्यक पने भनी ठहर गरे मा अदालतले त्यस्तो ननष्ट्रवदा
मतपत्र समेत गणना गना सक्नेछ ।
६३.

धरौटी राख्नु पने : (१) उम्मेदवारले ननवााचनमा उम्मेदवार हुनको लानग दश
हिार रुपैयाँ सम्बम्न्धत ननवााचन अनधकृतको कायाालयमा धरौटी राख्नु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापनन मष्ट्रहला,
दनलत वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आनथाक रुपले ष्ट्रवपन्न उम्मेदवारको
हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रनतशत छु ट हुनेछ ।
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स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोिनका लानग “आनथाक रुपले
ष्ट्रवपन्न” भन्नाले वाष्ट्रषक
ा पाररवाररक आय पचास हिार रुपैयाँभन्दा कम भएको
भनी सम्बम्न्धत स्थानीय तहले नसफाररस गरे को व्यम्ि सम्झनु पछा ।
(३)

ननवााचनमा

एउटै

उम्मेदवारको

नननमि

एकभन्दा

बढी

मनोनयनपत्र दाम्खला भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लानग मात्र
धरौटी राखे पुग्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोम्िम धरौटी रा्दा उम्मेदवार वा दलले
नगदै रुपमा दाम्खला गना वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रनसद पेश गना
सक्नेछ ।
६४.

धरौटी िफत हुने : (१) ननवााचनमा मतदान गररएको िम्मा सदर मतको
दश प्रनतशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी िफत
हुनेछ ।
तर

दश

प्रनतशतभन्दा

कम

सदर

मत

प्राप्त

गरी

ननवााम्चत

उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम धरौटी िफत हुने अवस्थामा बाहेक

अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम ष्ट्रफताा नलएका
व्यम्िले राखेको धरौटी त्यस्तो ननवााचन पररणाम घोषणा भएको नमनतले
नब्बे ददननभत्र सम्बम्न्धत व्यम्िले ष्ट्रफताा नलनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्िमको म्यादनभत्र धरौटी ष्ट्रफताा ननलएमा
त्यस्तो धरौटीको रकम सम्ञ्चत कोषमा दाम्खला हुनेछ ।
६५.

ननवााचन प्रचार प्रसार खचा : (१) ननवााचनमा उम्मेदवारले खचा गना पाउने
रकमको हद आयोगले नेपाल रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोष्ट्रकददए
बमोम्िम हुनेछ ।
(२)

उम्मेदवार

वा

ननिको

ननवााचन

प्रनतनननधले

ननवााचनको

अवनधमा ननवााचनमा भएको सम्पूणा खचाको ष्ट्रववरण तोष्ट्रकएको ढाँचामा
तोष्ट्रकए बमोम्िम राख्नु पनेछ ।
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स्पष्टीकरण

:

यस

उपदफाको

प्रयोिनको

लानग

“ननवााचनको

अवनध” भन्नाले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दताा भएके नमनतदे म्ख त्यस्तो
ननवााचनको पररणाम घोषणा भएको नमनतसम्मको अवनध सम्झनु पछा ।

(३) कुनै उम्मेदवारले ननवााचनमा गरे को िम्मा खचा उपदफा (१)

बमोम्िम तोष्ट्रकएको खचाको रकमको हदभन्दा बढी हुन ु हुँदैन ।

(४) उपदफा (२) बमोम्िमको ननवााचन खचाको ष्ट्रववरण उम्मेदवार
वा ननिको प्रनतनननधले ननवााचन पररणाम घोषणा भएको नमनतले तीस ददननभत्र
आयोगले तोकेको कायाालय समि पेश गनुा पनेछ । यसरी प्राप्त भएको
खचाको ष्ट्रववरण सम्बम्न्धत कायाालयले आयोगमा पठाउनु पनेछ ।

(५) यस दफा बमोम्िम ननवााचन प्रचार प्रसार खचाको ष्ट्रववरण
तोष्ट्रकएको समयनभत्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले ननवााचन आयोग
सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय कानून बमोम्िम िररबाना गनेछ ।
६६.

ननवााचन सम्बन्धी कागिात वा अनभलेखको गोप्यता : (१) ननवााचनमा प्रयोग
भएको

कागिात वा

ष्ट्रवद्युतीय उपकरणबाट

मतदान

भएकोमा

त्यस्तो

अनभलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोिनको लानग आवश्यकता अनुसार खोली हेरी
मतगणनाको काम समाप्त भएपनछ नसलबन्दी गरी तोष्ट्रकएको अनधकारीको
म्िम्मामा राम्खनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम नसलबन्दी भई रहेको मतपत्रको
अधकट्टी, मतदानमा प्रयोग गररएको मतदाता नामावली र सदर तथा बदर
भएको मतपत्र राम्खएको नसलबन्दी खाम, थैलो, बोरा वा अनभलेख प्रचनलत
कानून बमोम्िम परे को उिूरीको नसलनसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेन ा
सक्नेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोम्िम

अदालतको

आदे शले

खोली

हेररसकेपनछ अदालतले ती कागिात वा अनभले ख यथारुपमा नसलबन्दी गरी
राख्नु पनेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अनधकारी वा ननकायलाई त्यस्तो
बन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेने अनधकार हुने छै न ।
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(४) यस दफामा उम्ल्लम्खत कागिात वा अनभलेख मुद्दा परे कोमा
मुद्दाको अम्न्तम टु ङ्गो लागेको नमनतले र मुद्दा नपरे कोमा उिूरी गने म्याद
भ ुिान भएको नमनतले तीन मष्ट्रहनासम्म सुरम्ित राख्नु पने छ ।
६७.

गोप्यता भङ्ग गना नहुने : (१) कानून बमोम्िम अनधकार पाएकोमा बाहे क

ननवााचन सम्बन्धी काम गना खष्ट्रटएको कुनै पनन कमाचारी, उम्मेदवार,
ननवााचन प्रनतनननध, मतदान प्रनतनननध, मतगणना प्रनतनननध वा अन्य कुनै
व्यम्िले मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरे को मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई
िानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसै लाई भन्न, लेख्न वा कुनै
ष्ट्रकनसमले प्रकट गना वा प्रकाशन गना समेत हुँदैन।

(२) यो ऐन वा अन्य प्रचनलत कानूनमा िुनसुकै कुरा लेम्खएको

भए तापनन यस ऐन अन्तगात चलेको कानूनी कारबाहीको नसलनसलामा कुनै

सािी वा व्यम्िलाई ननवााचनमा ननिले कसलाई मत ददएको हो भनी वा
कसले कसलाई मत ददएको हो भनी प्रश्न गररने छै न ।
६८.

शपथ : (१) सदस्यले राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै सनमनतको बैठकमा भाग
नलनु अम्घ

राष्ट्रिय

सभाको

अध्यिता

गने

व्यम्ि

समि

अनुसूची–२

बमोम्िमको ढाँचामा शपथ नलनु पनेछ ।
तर सं ष्ट्रवधानको धारा ९२ को उपधारा (५) बमोम्िमको सदस्यले
रािपनत समि शपथ नलनु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यले नेपालमा बोनलने आफ्नो मातृभाषामा शपथ नलन
चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोम्िमको शपथको व्यहोरा आफ्नो
मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रनत राष्ट्रिय सभा वा त्यसको कुनै

सनमनतको पष्ट्रहलो बैठकमा भाग नलनुभन्दा तीन ददन अगावै सङ्घीय सं सद
सम्चवालयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोम्िम सदस्यले शपथ नलए पनछ आफूले नलएको
शपथको प्रनतमा हस्तािर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यिता गने व्यम्ि समि
पेश गनुा पनेछ ।
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(४) कुनै सदस्यले नेपालमा बोनलने आफ्नो मातृभाषामा शपथ
नलएकोमा सरकारी कामकािको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको
शपथको प्रनतहरुमा हस्तािर गरी राष्ट्रिय सभाको अध्यिता गने व्यम्ि
समि पेश गनुा पनेछ।
(५) यस दफा बमोम्िम सदस्यले नलएको शपथको अनभले ख सङ्घीय
सं सद सम्चवालयले राख्नेछ ।
६९.

आदे श िारी गने र ननदे शन ददने : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको
ननयममा लेम्खएको कुराका अनतररि ननवााचनको सम्बन्धमा यो ऐन र यस

ऐन अन्तगात बनेको ननयमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदे श
िारी गना सक्नेछ र त्यस्तो आदे श नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ ।
(२) आयोगले ननवााचन सञ्चालनको लानग ननवााचनको काममा
खष्ट्रटएका कमाचारीलाई आवश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ ।
(३) यस दफा बमोम्िम आयोगले िारी गरे को आदे श र ननदे शन
पालना गनुा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कायाालय
तथा ननकाय, सरकारी, अधासरकारी तथा गैरसरकारी सं स्था तथा ननकाय, दल,
उम्मेदवार, ननिको प्रनतनननध, ननवााचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार
प्रसार गने व्यम्ि तथा ननवााचनको काममा खष्ट्रटएका कमाचारी समेतको
कताव्य हुनेछ ।
७०.

मद्दत नलन सक्ने : (१) ननवााचन अनधकृत, मतदान अनधकृत वा आयोगले

ननवााचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पयावेिक वा अन्य कुनै
अनधकृतले ननवााचनको कामको नसलनसलामा कुनै पनन सरकारी वा सुरिा
ननकायको मद्दत नलन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्िम मद्दत मानगएमा आवश्यक मद्दत
पु¥याउनु सम्बम्न्धत सबैको कताव्य हुनेछ ।

७१.

कारबाही गना सक्ने : कुनै ननवााचन अनधकृतले सं ष्ट्रवधान, कानून, ननदे म्शका,
कायाष्ट्रवनध र आयोगले ददएको ननदे शन ष्ट्रवपरीत काया गरे मा आयोगले त्यस्तो
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ननवााचन अनधकृतको ननयुम्ि बदर गरी अको ननवााचन अनधकृत ननयुि गना
वा

ष्ट्रवभागीय

कारबाहीको

लानग

सम्बम्न्धत

ननकायमा

लेखी

पठाउन

सक्नेछ ।
७२.

ननयम बनाउने अनधकार : आयोगले यो ऐन कायाान्वयनको लानग आवश्यक
ननयम बनाउन सक्नेछ ।

७३.

ननदे म्शका वा कायाष्ट्रवनध बनाई लागू गना सक्ने : आयोगले यो ऐन वा यस
ऐन अन्तगात बनेको ननयमको अधीनमा रही आवश्यक ननदे म्शका वा
कायाष्ट्रवनध बनाई लागू गना सक्नेछ ।

७४.

खारे िी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय सभा सदस्य ननवााचन अध्यादे श, २०७५
खारे ि गररएको छ ।
(२) राष्ट्रिय सभा सदस्य ननवााचन अध्यादे श, २०७५ बमोम्िम भए
गरे का काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोम्िम भए गरे को मानननेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ५६ सँग सम्बम्न्धत)
प्रदे श सभाका सदस्य र गाउँपानलकाको अध्यि तथा उपाध्यि र नगरपानलकाका
प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार
१.

प्रदे श सभाका सदस्यको मतभार :–
कूल िनसङ्ख्या (पनछल्लो राष्ट्रिय िनगणना अनुसार)
प्रदे श सभा सदस्यको कूल सङ्ख्या

उदाहरणाथा

:

सं वत्

२०६८

सालको

’१००0

िनगणना

अनुसारको

कूल

िनसङ्ख्याको आधारमा
२,६४,९४,५०४ ’ 1000
५५०
कायम हुने मतभार : ४८
२.

गाउँपानलकाको अध्यि तथा उपाध्यि र नगरपानलकाको प्रमुख तथा
उपप्रमुखको मतभार :–

कूल िनसङ्ख्या (पनछल्लो राष्ट्रिय िनगणना अनुसार)
िम्मा गाउँपानलका र नगरपानलकाको सङ्ख्या −२

उदाहरणाथा : सं वत् २०६८ सालको िनगणना अनुसारको कूल िनसङ्ख्या
र हाल कायम रहे को गाउँपानलका र नगरपानलकाको सङ्ख्याको आधारमा
२,६४,९४,५०४ ’1000
७५३−२
कायम हुने मतभार : १८
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अनूसूची-२
(दफा ६८ को उपदफा (१) सँग सम्बम्न्धत)
शपथको ढाँचा
ु र िनताप्रनत
म (सम्बम्न्धत सदस्यको पूरा नाम) .................................. मुलक
पूणा बफादार रही सत्यननष्ठापूवक
ा
प्रनतज्ञा गछु ा/ईश्वरको नाममा शपथ नलन्छु ष्ट्रक
नेपालको सावाभौमसिा र रािकीयसिा नेपाली िनतामा रहे को नेपालको सं ष्ट्रवधानप्रनत
पूणा बफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदको कामकाि प्रचनलत कानूनको

ु र िनताको सोझो म्चताई, कसै को िर नमानी पिपात नगरी,
अधीनमा रही मुलक
पूवााग्रह वा खराब भावना ननलई पदीय गोपनीयता कायम राखी ईमान्दारीका साथ
गनेछु ।
नमनत :–

दस्तखत :–
नाम, थर :–

सं घीय सं सदले पाररत गरे को यो ष्ट्रवधेयक नेपालको सं ष्ट्रवधानको धारा ११३ को
उपधारा (१) बमोम्िम प्रमाम्णत गदाछु ।

......................

कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख
प्रनतनननध सभा

प्रनतनननध

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाम्णत

यो

ष्ट्रवधेयक

नेपालको संष्ट्रवधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोम्िम
प्रमाणीकरण गदाछु ।

नमनतः २०७५/०३/२०
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(ष्ट्रवद्यादे वी भण्िारी)
रािपनत

