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निर्वाचि (कसूर तथव सजवय) ऐि, २०७३ 

 

प्रमवणीकरण तथव प्रकवशि नमनत   

       २०७३।१०।२८ 

संशोधि गिे ऐि 

केही िेपवल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५                   २०७५।११।१९ 

 

सम्र्त ्२०७३ सवलको ऐि िं. २४ 

निर्वाचि कसूर तथव सजवय सम्बन्धी प्रचनलत कविूिलवई संशोधि र एकीकरण गिा बिकेो ऐि 

प्रस्तवर्िव: निर्वाचि स्र्तन्र र स्र्च्छ बिवउिकव लवनग निर्वाचि कसूर र सजवय सम्बन्धी प्रचनलत 

कविूिलवई संशोधि तथव एकीकरण गिा र्वञ्छिीय भएकोले, 

  िेपवलको संवर्धविको धवरव २९६ को उपधवरव (१) बमोजजमको व्यर्स्थववपकव–संसदले यो 
ऐि बिवएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रवरजम्भक 

१. संजिप्त िवम र प्रवरम्भ: (१) यस ऐिको िवम “निर्वाचि (कसूर तथव सजवय) ऐि, २०७३” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐि तरुुन्त प्रवरम्भ हिुेछ । 

 

२. पररभवषव: वर्षय र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव यस ऐिमव,– 

(क) “अदवलत” भन्नवले दफव ४१ बमोजजमको अदवलत सम्झि ुपछा । 

(ख) “अिगुमिकतवा” भन्नवले निर्वाचिको कवम कवरबवही र आचवरसंवहतव 
कवयवान्र्यि भए िभएको अिगुमि गिा आयोगले प्रचनलत सङ्घीय 
कविूि बमोजजम खटवएको अिगुमिकतवा सम्झि ुपछा र सो शब्दले 
त्यसरी अिगुमि गिा आयोगले गनि गरेको अिगुमि टोली र्व 
अिगुमि सनमनतलवई समेत जिवउँछ ।  

(ग) “अिसुन्धवि अनधकवरी” भन्नवले दफव ३९ को उपदफव (१) 
बमोजजमको अिसुन्धवि अनधकवरी सम्झि ुपछा । 
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(घ)   “आयोग” भन्नवले संवर्धविको धवरव २४५ बमोजजमको निर्वाचि आयोग 
सम्झि ुपछा । 

(ङ) “उम्मेदर्वर” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम कुिै निर्वाचिकव 
लवनग उम्मेदर्वरको अजन्तम सूचीमव िवम समवरे्श भएको व्यजि 
सम्झि ुपछा । 

(च)  “निर्वाचि” भन्नवले संवर्धवि तथव प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम हिुे 
रवष्ट्रपनत, उपरवष्ट्रपनत, सङ्घीय संसदकव सदस्य, प्रदेश सभवकव सदस्य 
तथव स्थविीय तहकव सदस्यको निर्वाचि सम्झि ुपछा र सो शव्दले 
उपनिर्वाचिलवई समेत जिवउँछ ।  

(छ) “निर्वाचि अनधकृत” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम 
आयोगबवट नियिु भएको मखु्य निर्वाचि अनधकृत र्व निर्वाचि 
अनधकृत सम्झि ु पछा र सो शब्दले सहवयक निर्वाचि अनधकृतलवई 
समेत जिवउँछ । 

(ज) “निर्वाचि अर्नध” भन्नवले निर्वाचि हिुे नमनतभन्दव एकसय बीस ददि 
अगवनिदेजख निर्वाचिको अजन्तम पररणवम सवर्ाजनिक िभएसम्मको 
अर्नध सम्झि ुपछा । 

  तर एक सय बीस ददिभन्दव कम अर्नध रहिे गरी निर्वाचि 
नमनत घोषणव भएमव त्यसरी घोषणव भएको नमनतदेजख निर्वाचिको 
अजन्तम पररणवम सवर्ाजनिक िभएसम्मको अर्नधलवई निर्वाचि अर्नध 
मवनििेछ ।  

(झ) “निर्वाचि प्रनतनिनध” भन्नवले निर्वाचि प्रयोजिकव लवनग उम्मेदर्वर र्व 
रवजिीनतक दलले तोकेको उम्मेदर्वर र्व रवजिीनतक दलको प्रनतनिनध 
सम्झि ुपछा । 

(ञ)  “निर्वाचि िेर” भन्नवले प्रनतनिनध सभव सदस्य र प्रदेश सभव सदस्यको 
निर्वाचिको लवनग संवर्धविको धवरव २८६ को उपधवरव (१) 
बमोजजमको निर्वाचि िेर निधवारण आयोगले निधवारण गरेको निर्वाचि 
िेर सम्झि ुपछा । 
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(ट) “मतदवतव” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम अजन्तम मतदवतव 
िवमवर्लीमव िवम समवरे्श भएको व्यजि सम्झि ुपछा । 

(न) “मतदवतव िवमवर्ली” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम आयोगले 
तयवर गरेको मतदवतवको वर्र्रण सवहतको अजन्तम मतदवतव िवमवर्ली 
सम्झि ुपछा । 

(ि) “मतपर” भन्नवले निर्वाचिमव मतदवि गिाकव लवनग व्यर्स्थव गररएको 
मतपर सम्झि ुपछा र सो शब्दले वर्द्यतुीय उपकरणबवट मतदवि हिुे 
व्यर्स्थव भएकोमव त्यस्तो वर्द्यतुीय उपकरणमव प्रयोग हिुे मतपर र्व 
त्यस्तो उपकरणमव जनित निजजटल मतपरलवई समेत जिवउँछ । 

(ढ) “मतदवतव पररचयपर” भन्नवले प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम 
मतदवतवलवई जवरी गररएको मतदवतव पररचयपर सम्झि ुपछा ।  

(ण)   “मतदवि अनधकृत” भन्नवले निर्वाचिको प्रयोजिको लवनग प्रचनलत 
सङ्घीय कविूि बमोजजम नियिु भएको मतदवि अनधकृत सम्झि ुपछा 
र सो शब्दले सहवयक मतदवि अनधकृतलवई समेत जिवउँछ । 

(त) “मतदवि केन्र” भन्नवले निर्वाचिमव मतदवि गिे प्रयोजिको लवनग 
प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम स्थवपिव गररएको मतदवि केन्र 
सम्झि ुपछा र सो शब्दले मतदवि उपकेन्रलवई समेत जिवउँछ । 

(थ) “मतपेवटकव” भन्नवले मत सङ्केत गरेको मतपर रवख्नकव लवनग आयोगले 
व्यर्स्थव गरेको मतपेवटकव सम्झि ु पछा र सो शब्दले वर्द्यतुीय 
उपकरणबवट मतदवि गरेकोमव त्यसरी मतदवि गरेको मत सङ्केतलवई 
अनभलेख गिे वर्द्यतुीय उपकरणलवई समेत जिवउँछ । 

(द)   “रवजिीनतक दल” भन्नवले निर्वाचि प्रयोजिको लवनग प्रचनलत सङ्घीय 
कविूि बमोजजम आयोगमव दतवा भएको रवजिीनतक दल सम्झि ुपछा 
। 

(ध)   “संवर्धवि” भन्नवले िेपवलको संवर्धवि सम्झि ुपछा ।  
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पररच्छेद–२ 

निर्वाचि सम्बन्धी नलखत तथव निर्वाचि सवमग्री सम्बन्धी कसूर तथव सजवय 

३. झटु्टव वर्र्रण तथव कवगजवत सवहत मिोियि पर पेश गिा िहिु:े (१) कसैले पनि उम्मेदर्वरी 
ददँदव झटु्टव वर्र्रण र्व कवगजवत संलग्ि गरी मिोियि पर पेश गिा र्व गिा लगवउि हुँदैि 
। 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई निर्वाचि अनधकृतले पच्चीस 
हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

४. निर्वाचि सवमग्रीको प्रयोगमव बवधव पयुवाउि िहिु:े (१) कसैले पनि निर्वाचिमव प्रयोग गररिे 
र्व प्रयोग गररएको मतपर, मतपेवटकव र्व अन्य सवमग्री खोस्ि, लटु्ि, चोिा, कब्जवमव नलि, 

खोल्ि, िष्ट गिा र्व निर्वाचिमव प्रयोग हिु िददि कुिै वकनसमले रोकवर्ट र्व हस्तिेप गिा र्व 
गरवउि हुँदैि । 

(२) कसैले पनि मतदवतवलवई मतदवि गिाबवट र्जित गिे उदे्दश्यले मतदवतव पररचय 
पर कब्जव गरी रवख्न, नबगविा र्व खररद गिा हुँदैि । 

(३) कसैले पनि मतदवि अनधकृतको स्र्ीकृनत नबिव निर्वाचिमव प्रयोग गररिे र्व 
प्रयोग गररएको मतपर, मतपेवटकव र्व अन्य सवमग्री निर्वाचिमव प्रयोग हिु िददि मतदवि 
केन्रबवट बववहर र्व अन्यर कतै लैजवि हुँदैि ।  

(४) कसैले पनि निर्वाचिमव संलग्ि कमाचवरीले टवँसेको र्व टवँस्ि लगवएको निर्वाचि 
सम्बन्धी कुिै वर्र्रण, सूचिव, सूची र्व अन्य कुिै कवगजवतमव कुिै व्यहोरव थप्ि, केरमेट गिा, 
सच्यवउि, हटवउि र्व त्यस्तो कवगजवत च्यवत्न र्व कुिै वकनसमले नबगविा, िोक्सवि गिा र्व िष्ट 
गिा र्व त्यस्तो कवया गिा लगवउि हुँदैि । 

(५) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एक लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

(६) उपदफव (२) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म 
जररबविव र्व छ मवहिवसम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ ।  

(७) उपदफव (३) र्व (४) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई निर्वाचि अनधकृत, 

मतदवि अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 
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५.  मतपरको दरुुपयोग गिा िहिु:े (१) कसैले पनि मतपरलवई िष्ट गिा, मतपरमव लवगेको 
निर्वाचि अनधकृत र्व मतदवि अनधकृतको सही र्व छवप र्व मतपरमव अवङ्कत कुिै जचन्ह र्व 
सङ्केत मेट्ि, केिा, सच्यवउि, वकते गिा, नबगविा र्व िष्ट गिा र्व अन्य कुिै वकनसमले मतपर 
िोक्सवि पयुवाउि र्व दरुुपयोग गिा र्व गरवउि हुँदैि ।  

(२) कसैले पनि िक्कली मतपर तयवर गिा र्व त्यस्तो मतपर ओसवरपसवर गिा  
हुँदैि । 

(३) कसैले पनि मतपर खररद नबक्री गिा हुँदैि । 

(४) कसैले पनि आनधकवररक छवप र्व जचन्ह लवगेको मतपर मतदवि िगरी 
आपूmसँग रवख्न र्व मतदवि केन्र बववहर लैजवि हुँदैि । 

(५) उपदफव (१), (२) र्व (३) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एक लवख 
रुपैयवँसम्म जररबविव र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

(६) उपदफव (४) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले पच्चीस 
हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

६. गैरकविूिी तर्रले मतपर ददि र्व नलि िहिु:े (१) निर्वाचि अनधकृत र्व मतपर जजम्मव नलिे 
कमाचवरीले िगद, जजन्सी, सेर्व र्व अन्य कुिै प्रकवरको लवभ नलई र्व िनलई र्व नलि मञ्जुर 
गरी र्व िगरी त्यस्तो मतपर मतदवतव बवहेक अन्य व्यजिलवई ददि हुँदैि । 

  (२) कसैले पनि कसैलवई िगद, जजन्सी, सेर्व ददई र्व ददि मञ्जुर गरी र्व कुिै 
वकनसमको लोभ देखवई र्व कुिै वकनसमको िर, रवस, धवक र्व धम्की ददई र्व कुिै वकनसमको 
बल प्रयोग गरी र्व िगरी गैरकविूिी तर्रले मतदवि गिाको लवनग कसैबवट मतपर प्रवप्त गिा 
र्व गरवउि हुँदैि ।  

  (३) उपदफव (१) र्व (२) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एकलवख रुपैयवँसम्म 
जररबविव र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

मतदवि तथव मतगणिव सम्बन्धी कसूर तथव सजवय 

७. मतदविको अनधकवर नबिव मतदवि गिा िहिु:े (१) कसैले पनि प्रचनलत सङ्घीय कविूि 
बमोजजम मत ददि पवउिे अनधकवर नबिव कुिै निर्वाचिमव मतदवि गिा हुँदैि ।  
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(२) कसैले पनि प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम बवहेक अको मतदवतवको िवमको 
मतपर बजुझनलि र्व अकवाको िवमबवट मतदवि गिा हुँदैि । 

(३) उपदफव (१) र्व (२) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले 
पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

८. पटक पटक मतदवि गिा िहिु:े (१) कसैले पनि एउटै निर्वाचिकव लवनग एक भन्दव बढी 
पटक मतदवि गिा हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले पच्चीस  
हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

९. मत सङ्कते सवर्ाजनिक गिा िहिु:े (१) कसैले पनि मतपरमव मत सङ्केत गररसकेपनछ त्यस्तो 
मतपर कसैलवई देखवउि, प्रदशाि गिा, गोप्य मत सङ्केत स्थलमव मत सङ्कते िगरी त्यस भन्दव 
बववहर गई मत सङ्केत गिा र्व मत सङ्केत गरेको व्यहोरव कुिै प्रकवरले सवर्ाजनिक गिा   
हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले पन्र हजवर 
रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गरी कसैले मतपर मतपेवटकवमव खसवली 
िसकेको भए मतदवि अनधकृतले त्यस्तो मतपरलवई छुटै्ट खवममव रवखी त्यस्तो खवममव सोही 
व्यहोरव उल्लेख गरी सीलबन्दी गरी मचुलु्कव खिव गरी रवख्न ुपिेछ र त्यस्तो मतपर गणिव 
गररिे छैि ।  

 

१०. मतदविको प्रवक्रयव उल्लङ्घि गिा िहिु:े (१) कसैले पनि मतदवि गदवा मतदवि सम्बन्धी 
प्रचनलत सङ्घीय कविूि र्व आयोगले तोकेको प्रवक्रयव उल्लङ्घि गिा हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले पन्र हजवर 
रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

११. मतपर बवहेक अन्य र्स्त ुखसवल्ि र्व रवख्न िहिु:े (१) कसैले पनि मतपर बवहेक अन्य कुिै 
र्स्त ुमतपेवटकवनभर खसवल्ि र्व रवख्न हुँदैि ।  
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(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृतले पन्र हजवर 
रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ ।  

तर मतपेवटकवनभर मतपर नबगविे र्व िष्ट गरवउिे र्स्त ु र्व पदवथा खसवलेमव र्व 
रवखेमव दफव १२ बमोजजम सजवय हिुेछ ।  

 

१२. मतदवि भएको मतपर वर्गविा र्व िष्ट गिा िहिु:े (१) कसैले पनि मतदवतवले मतदवि गरी 
मतपेवटकव नभर खसवलेको मतपर नबगविा र्व िष्ट गिा र्व मतपर नबगविे र्व िष्ट गरवउिे 
कुिै र्स्त ुर्व पदवथा मतपेवटकवनभर खसवल्ि र्व रवख्न र्व वर्द्यतुीय उपकरण र्व मवध्यमद्ववरव 
मत सङ्केत गररएको अर्स्थवमव त्यस्तो मतपर र्व मत सङ्केतलवई निकवल्ि र्व त्यस्तो मत 
सङ्केतलवई प्रभवर् पविा सक्िे गरी कुिै संयन्र, उपकरण र्व वर्द्यतुीय मवध्यम बिवउि र्व 
त्यसको प्रयोग गिा र्व त्यस्तो संयन्र र्व उपकरण अन्य कसैलवई ददि हुँदैि । 

  (२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एक लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

१३. मतदवि गिा बवधव गिा िहिु:े (१) कसैले पनि मतदवतवलवई मतदवि स्थलमव प्ररे्श गिा 
िददि गौँिव र्व बवटो छेक्ि र्व मतदवि केन्रमव मतदवि गिा कुिै वकनसमले बवधव अर्रोध 
गिा र्व गरवउि हुँदैि ।   

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ ।  

 

१४. गैर िपेवली िवगररकले मतदवि गिा िहिु:े (१) कुिै पनि गैर िेपवली िवगररकले निर्वाचिमव 
मतदवि गिा हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एक लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व एक र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

१५. मतगणिव स्थलमव अिनधकृत रुपमव प्ररे्श गिा िहिु:े (१) उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध 
र्व मतगणिव प्रनतनिनध र्व आयोगबवट अिमुनत प्रवप्त व्यजि बवहेक अन्य कुिै पनि व्यजि 
मतगणिव स्थलमव प्ररे्श गिा हुँदैि ।  
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(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई निर्वाचि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले पन्र हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ ।  

 

१६. मतगणिव सम्बन्धी सवमग्री नबगविा र्व िोक्सवि गिा िहिु:े (१) कसैले पनि निर्वाचिको 
मतगणिव भइरहेको अर्स्थवमव मतपेवटकव र्व मतपर र्व निर्वाचि सम्बन्धी अन्य कुिै पनि 
कवगजपर बल प्रयोग गरी र्व िगरी खोस्ि, लटु्ि, नबगविा र्व कुिै वकनसमले िोक्सवि गिा र्व 
निर्वाचि अनधकृतको अिमुनत नबिव मतगणिव स्थलबवट अन्यर लैजवि हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई एक लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

१७. गलत ढङ्गले मतगणिव गिा िहिु:े (१) निर्वाचि अनधकृत र्व मतगणिवमव संलग्ि कुिै 
कमाचवरीले कुिै मत सदर मत हो भने्न वर्श्ववस गिा सवकिे मिवनसब आधवर र कवरण 
हुँदवहुँदै त्यस्तो मत गणिव िगिा र्व कुिै मत सदर मत होईि भिी वर्श्ववस गिा सवकिे 
मिवनसब आधवर र कवरण हुँदवहुँदै त्यस्तो मत गणिव गिा हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे निर्वाचि अनधकृत र्व कमाचवरीलवई निजको 
सेर्व शता सम्बन्धी कविूि बमोजजम कवरबवही हिुेछ । 

 

१८. हवतहनतयवर सवथमव नलएर वहँड्ि र्व प्रयोग गिा िहिु:े (१) सरुिवको कवममव खवटएकव 
सरुिवकमीले कविूि बमोजजम नलि पवउिे हवतहनतयवर बवहेक अन्य कुिै पनि व्यजिले 
मतदवि केन्र र्व मतगणिव स्थल र त्यसको र्ररपरर कुिै प्रकवरको वर्ष्फोटक पदवथा र्व 
रवसवयनिक र्व वर्षवल ु पदवथा र्व लवनी, भवलव, खकुुरी, बन्दकु, पेस्तोल र्व त्यस्तै प्रकवरकव 
अन्य हवतहनतयवर नलएर वहँड्ि, प्रदशाि गिा, प्रयोग गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई दईु लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व तीि बषासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

१९. शवजन्त भङ्ग गिा िहिु:े (१) निर्वाचिको लवनग मतदवि हिुे ददिमव मतदवि कवया प्रवरम्भ 
हिुभुन्दव तीि घण्टव अजघदेजख मतदवि कवया समवप्त िभएसम्म कसैले पनि मतदवतव र्व 
मतदवि केन्रमव मतदविको कवममव संलग्ि व्यजि र्व कमाचवरीलवई बवधव हिुे गरी मतदवि 
केन्र रहेको घर, भर्ि र्व नवउँ र मतदविलवई असर पिे गरी त्यसको र्ररपररको कुिै निजी 
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र्व सवर्ाजनिक घर, भर्ि र्व जग्गवमव देहवयकव कुिै कवम गरी शवजन्त भङ्ग गिा र्व भय, रवस 
नसजािव गिा र्व निर्वाचिको र्वतवर्रण नबथोल्िे कवया गिा र्व गरवउि हुँदैि:- 

(क) सवउण्ि नसस्टम, सटा मेसेज सनभास (एसएमएस), सवमवजजक सञ्जवल र्व 
यस्तै अन्य कुिै सवधि प्रयोग गिा,  

(ख) बवजव बजवउि, िवचगवि गिा, सवर्ाजनिक भोज गिा, जलुसु प्रदशाि र्व 
जिुसकैु वकनसमको सभव र्व समवरोह गिा र्व हलुहजु्जत र्व होहल्लव 
गिा र्व गरवउि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई मतदवि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले पचवस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

निर्वाचिमव प्रभवर् पविे सम्बन्धी कसूर तथव सजवय 

२०. प्रभवर् पविा िहिु:े (१) निर्वाचिको नसलनसलवमव उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य 
कुिै व्यजिले देहवयकव कुिै कवम गरी निर्वाचिमव कुिै उम्मेदर्वर र्व मतदवतव र्व 
निजहरुमध्ये कसैको सरोकवर र्व स्र्वथा भएको कुिै व्यजि र्व निर्वाचि अनधकृत र्व 
निर्वाचिमव संलग्ि कमाचवरीलवई कुिै वकनसमको प्रभवर् पविा हुँदैि:- 

(क) कुिै पनि व्यजिलवई निर्वाचिमव उम्मेदर्वरी ददि र्व निर्वाचि 
सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम निर्वाचिको प्रचवर प्रसवर 
गिा र्व मतदविको अनधकवर प्रयोग गिाबवट र्जित गिे उदे्दश्यले 
बवधव अर्रोध पयुवाउिे र्व पयुवाउि लगवउिे र्व थिुछेक गिे र्व 
गरवउिे, 

(ख)  कुिै पनि वकनसमको हवतहनतयवर र्व वर्स्फोटक पदवथा प्रदशाि र्व 
प्रयोग गिे, 

(ग)  कुिै वकनसमको िनत पयुवाउि,े 

(घ) धवक, धम्की र्व िर रवस देखवउिे, 
(ङ) सवमवजजक प्रनतष्ठवमव आघवत पयुवाउि,े सवमवजजक बवहष्कवर गिे र्व 

सवमवजजक बवहष्कवर गिा धम्की ददिे, 
(च) कुिै वकनसमले लोभ लवलच देखवउिे र्व आनथाक प्रलोभि देखवउिे, 
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(छ) धमा भकवउिे र्व प्रनतज्ञव गरवउिे । 

(२) निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व निर्वाचिको कवममव संलग्ि कमाचवरी, 
पदवनधकवरी, अिगुमिकतवा र्व सरुिवकमी र्व आयोगले खटवएको पयारे्िक र्व सिवरकमी र्व 
कुिै संस्थवले निर्वाचिको कुिै कवम गदवा कविूि बमोजजम कुिै उम्मेदर्वरलवई आफ्िो मत 
ददि बवहेक निर्वाचिमव कुिै उम्मेदर्वरको पि र्व वर्पिमव कुिै वकनसमको कवम गिा र्व 
गरवउि हुँदैि । 

(३) उपदफव (१) को खण्ि (क) र्व (ख) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई दईु 
लवख रुपैयवँसम्म जररबविव र्व तीि र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

(४) उपदफव (१) को खण्ि (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र्व उपदफव (२) वर्परीतको 
कवया गिे व्यजिलवई एक लवख रुपैयवँसम्म जररबविव र्व दईु र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय  
हिुेछ । 

 

२१. िगद र्व जजन्सी ददि र्व नलि िहिु:े (१) उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै 
व्यजिले निर्वाचि अर्नधनभर कुिै मतदवतवलवई निजको मतदविको अनधकवर प्रयोग गिा र्व 
िगिाको लवनग र्व मतदविको अनधकवर प्रयोग गरे र्व िगरे बवपत उपहवर, परुस्कवर, इिवम, 

दविदवतव्य र्व बकसको रुपमव िगद र्व जजन्सी ददि र्व ददि मञ्जुर गिा र्व सवर्ाजनिक भोज 
आयोजिव गिा र मतदवतवले पनि त्यस्तो प्रयोजिको लवनग त्यस्तो िगद र्व जजन्सी नलि र्व 
नलि मञ्जुर गिा र सवर्ाजनिक भोजमव सहभवगी हिु हुँदैि । 

  (२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई पचवस हजवर रुपैयवँसम्म 
जररबविव र्व एक र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

निर्वाचि प्रचवर प्रसवर सम्बन्धी कसूर तथव सजवय 

२२. प्रचवर प्रसवर गिा िहिु:े (१) निर्वाचिको नसलनसलवमव उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व 
अन्य कुिै व्यजिले रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरको िीनत तथव कवयाक्रमकव सम्बन्धमव 
प्रचवर प्रसवर गदवा गरवउँदव देहवयकव कुिै उदे्दश्यले प्रचवर प्रसवर गिा र्व गरवउि हुँदैि:- 

(क) िेपवलको स्र्तन्रतव, सवर्ाभौनमकतव, भौगोनलक अखण्ितव, रववष्ट्रय 
एकतव, स्र्वधीितव र स्र्वनभमविमव आचँ पयुवाउिे र्व खलल पविे, 
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(ख) जितवमव निवहत सवर्ाभौमसत्तव र रवजकीय सत्तव र्व प्रनतस्पधवात्मक 
बहदुलीय सङ्घीय लोकतवजन्रक गणतन्रवत्मक शवसि व्यर्स्थवमव आचँ 
पयुवाउिे र्व खलल पविे,  

(ग) कुिै धमा, जवत जवनत, र्गा, िेर र्व सम्प्रदवयबीचको ससुम्बन्धमव 
खलल पयुवाउिे र्व वहंसवत्मक कवया गिा दरुुत्सवहि गिे र्व भवषव, धमा, 
समदुवय र्व िेरीयतवको आधवरमव घृणव र्व दे्वष उत्पन्न गिे । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई दईु लवख रुपैयवँसम्म जररबविव 
र्व तीि र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

२३. चररर हिि गिा िहिु:े (१) उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै व्यजिले 
निर्वाचिको िनतजवमव प्रभवर् पविाकव लवनग कुिै उम्मेदर्वर र्व निजको पररर्वरको सदस्यको 
कुिै पनि वकनसमले चररर हिि गिा र्व गरवउि हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई पचवस हजवर रुपैयवँसम्म 
जररबविव र्व एक र्षासम्म कैद र्व दरैु् सजवय हिुेछ । 

 

२४. निर्वाचिको प्रचवर प्रसवरमव गिा िहिु ेअन्य कवया: (१) कसैले पनि निर्वाचिको प्रचवर प्रसवर 
गिे उदे्दश्यले आयोगले तोकेको आकवर र रङ्गको सवमवन्य पचवा वर्तरण गिा बवहेक कुिै 
प्रकवरको पोष्टर, नभते्त लेखि, तलु, ब्यविर, निजजटल निस्प्ले छवप्ि र्व छपवउि र्व प्रयोग गिा 
र्व गरवउि हुँदैि । 

(२) निर्वाचि सम्बन्धी प्रचवर प्रसवरको लवनग कुिै पनि धवनमाक, परुवतवजत्र्क, 

ऐनतहवनसक, सरकवरी, सवर्ाजनिक र्व निजी भर्ि, स्मवरक, पखवाल र्व बिोटमव कुिै पचवा टवँस्ि 
र्व टवँस्ि लगवउि र्व लेख्न र्व लेख्न लगवउि हुँदैि । 

(३) निर्वाचि सम्बन्धी प्रचवर प्रसवरको लवनग उपदफव (१) बमोजजम पचवा तयवर गदवा 
मरुण गिे छवपवखविवको तथव मरुण गिा लगवउिे रवजिीनतक दल र्व व्यजिको िवम र 
नेगविव उल्लेख िगरी तयवर गिा हुँदैि । 

(४) निर्वाचिको प्रचवर प्रसवर गिे उदे्दश्यले गररिे सभव र्व भेलवमव र्व त्यस्तो सभव 
र्व भेलवको लवनग सूचिव प्रर्वह गिे प्रयोजिकव लवनग बवहेक अन्यर सवउण्ि नसस्टमको 
प्रयोग गिा हुँदैि ।  
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(५) कसैले पनि मतदवि हिुे ददिभन्दव अठ्चवलीस घण्टव अजघदेजख मतगणिवको 
कवम पूरव िभएसम्म कुिै उम्मेदर्वर र्व रवजिीनतक दलको पि र्व वर्पिमव मतदवि गिे 
र्व िगिे उदे्दश्यले सभव बोलवउि र्व आयोजिव गिा, जलुसु निकवल्ि र्व िवरवबवजी गिा तथव 
अन्य कुिै पनि प्रकवरले प्रचवर प्रसवर गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

(६) उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै व्यजिले आयोगको मयवादवमव 
प्रनतकूल असर पगु्िे गरी प्रचवर प्रसवर गिा हुँदैि । 

(७) उपदफव (१), (२), (३), (४), (५) र्व (६) वर्परीतको कवया गिेलवई आयोग, 

निर्वाचि अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

(८) रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर, निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै व्यजिले उपदफव 
(१) र्व (२) वर्परीत पचवा, पोष्टर, नभते्त लेखि, तलु, ब्यविर, निजजटल निस्प्ले प्रयोग गरे र्व 
गरवएमव उपदफव (७) बमोजजमको अनधकवरीले त्यस्तो पचवा, पोष्टर, नभते्त लेखि, तलु, ब्यविर, 

निजजटल निस्प्ले जफत गिेछ र त्यस्तो पचवा, पोष्टर, नभते्त लेखि, तलु, ब्यविर, निजजटल निस्प्ले 
प्रयोग गरेको स्थविलवई दरुुस्त बिवई रवख्न आदेश ददिेछ । 

(९) उपदफव (८) बमोजजमको आदेश पवलिव िगिेलवई उपदफव (७) बमोजजमको 
अनधकवरीले थप पच्चीस हजवर रुपैँयवसम्म जररबविव गरी त्यस्तो पचवा, पोष्टर, नभते्त लेखि, तलु, 

ब्यविर, निजजटल निस्प्ले प्रयोग गरेको स्थवि दरुुस्त बिवउि लवगेको खचा असलु उपर गिा 
सक्िेछ ।  

 

२५. अिजुचत ढङ्गले सर्वरी सवधिको प्रयोग गिा िहिु:े  (१) निर्वाचिको प्रचवर प्रसवरको 
नसलनसलवमव कुिै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै 
व्यजिले आयोगले तोकेको सङ्खख्यवभन्दव बढी र आयोग र्व निर्वाचि अनधकृतले अिमुनत 
ददएको बवहेक अन्य सर्वरी सवधि प्रयोग गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

(२) निर्वाचिको प्रचवर प्रसवरको नसलनसलवमव कुिै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व 
निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै व्यजिले िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर, स्थविीय तह, िेपवल 
सरकवर, प्रदेश सरकवर र्व स्थविीय तहको स्र्वनमत्र् भएको संस्थव र्व कुिै जशिण संस्थव र्व 
गैरसरकवरी संस्थवको सर्वरी सवधि प्रयोग गिा र्व गरवउि हुँदैि । 
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(३) कुिै पनि रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै 
व्यजिले निर्वाचि प्रचवर प्रसवरको नसलनसलवमव कुिै सर्वरी सवधिको प्रयोग गरी रायवली गिा 
र्व गरवउि हुँदैि । 

(४) उपदफव (१), (२) र्व (३) वर्परीतको कवया गिेलवई आयोग, निर्वाचि अनधकृत 
र्व अिगुमिकतवाले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

(५) रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व अन्य कुिै व्यजिले 
उपदफव (१) र्व (२) वर्परीत सर्वरी सवधि प्रयोग गरेकोमव उपदफव (४) बमोजजम 
जररबविव गिे अनधकवरीले त्यस्तो सर्वरी सवधि निर्वाचि अर्नधभरको लवनग कब्जवमव नलिेछ 
र उपदफव (२) बमोजजमको सर्वरी सवधि प्रयोग भएकोमव त्यस्तो सर्वरी सवधि प्रयोग गिा 
ददिे अनधकवरीलवई वर्भवगीय कवरबवही हिुेछ ।  

 

२६. सरकवरी कमाचवरी तथव सवर्ाजनिक सम्पजत्तको प्रयोग गिा िहिु:े (१) निर्वाचिको प्रचवर 
प्रसवरको नसलनसलवमव कुिै रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनध र्व 
सवर्ाजनिक पद धवरण गरेकव व्यजि र्व अन्य कुिै व्यजिले सरकवरी कमाचवरी तथव 
सवर्ाजनिक सम्पजत्तको प्रयोग गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

  तर प्रचनलत कविूि बमोजजम पवएको सवुर्धव उपभोग गिा यस उपदफवले बवधव पविे 
छैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिेलवई निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले सरकवरी कमाचवरी तथव सवर्ाजनिक सम्पजत्तको प्रयोग गिा र्व गरवउिबवट 
रोक्ि आदेश ददई त्यस्तो कवया गिे रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व व्यजिलवई कवरबवहीको 
लवनग आयोगमव लेखी पनवउिेछ । 

(३) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व व्यजिलवई 
आयोगले पचवस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफव (१) मव उजल्लजखत सम्पजत्त िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर, स्थविीय तह 
र्व िेपवल सरकवर, प्रदेश सरकवर र्व स्थविीय तहको स्र्वनमत्र् भएको संस्थवको रहेछ भिे 
त्यस्तो सम्पनत प्रयोग गिा ददिे अनधकवरीलवई वर्भवगीय कवरबवही हिुेछ । 

 

                                                           
  केही िेपवल ऐि संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्ववरव संशोनधत । 
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पररच्छेद–६ 

निर्वाचि प्रचवर प्रसवरको आय–व्यय सम्बन्धी कसूर तथव सजवय 

२७. आनथाक सहयोग नलि िहिु:े (१) रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व निर्वाचि प्रनतनिनधले निर्वाचि 
प्रचवर प्रसवरमव प्रचनलत सङ्घीय कविूि वर्परीत हिुे गरी सरकवरी र्व सवर्ाजनिक निकवय र्व 
गैरसरकवरी संघ संस्थवबवट कुिै पनि प्रकवरको आनथाक सहयोग नलि हुँदैि । 

   (२) उपदफव (१) वर्परीत आनथाक सहयोग नलि े रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व 
व्यजि र त्यस्तो आनथाक सहयोग ददिे गैरसरकवरी संस्थवको सम्बजन्धत व्यजिलवई आयोगले 
एक लवख रुपैँयवसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

  (३) उपदफव (१) वर्परीत आनथाक सहयोग ददि ेसरकवरी र्व सवर्ाजनिक निकवयको 
सम्बजन्धत अनधकवरीलवई वर्भवगीय कवरबवही हिुेछ । 

(४) कसैले उपदफव (१) बमोजजमकव निकवयबवट आनथाक सहयोग नलएमव आयोगले 
समय तोकी त्यस्तो रकम आयोगमव दवजखलव गिा आदेश ददिेछ र त्यस्तो रकम आयोगमव 
दवजखलव िगिे रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व व्यजिबवट आयोगले त्यस्तो रकम सरकवरी 
बवँकी सरह असूल उपर गरी त्यस्तो रवजिीनतक दल, उम्मेदर्वर र्व व्यजिलवई सोही 
बरवबरको रकम जररबविव गिेछ । 

 

२८. अन्य व्यजिबवट खचा गरवउि िहिु:े (१) रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचि प्रचवर 
प्रसवरमव खचा गदवा अन्य व्यजिलवई खचा गिा लगवउि हुँदैि । 

तर आफ्िो निर्वाचि प्रनतनिनध मवफा त खचा गिा बवधव पिे छैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिेलवई आयोग र्व निर्वाचि अनधकृतले पच्चीस 
हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

२९. आयोगले तोकेको हदभन्दव बढी खचा गिा िहिु:े (१) रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले 
निर्वाचि प्रचवर प्रसवरमव निर्वाचि सम्बन्धी प्रचनलत सङघीय कविूि बमोजजम तोवकएको 
निर्वाचि खचाको हद भन्दव बढी खचा गिा र्व गरवउि हुँदैि ।  

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिेलवई आयोगले त्यसरी भएको खचा बरवबरको 
रकम जररबविव गिा सक्िेछ ।  
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३०. निषनेधत कवयाको लवनग आनथाक सहयोग नलि र्व खचा गिा िहिु:े (१) रवजिीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरले निर्वाचि प्रचवर प्रसवर अनभयविमव यस ऐि र्व निर्वाचि सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय 
कविूि र्व निर्वाचि आचवरसंवहतवले निषधे गरेको कवम कवरबवही गिा र्व गरवउिकव लवनग 
कुिै प्रकवरले आनथाक सहयोग नलि र्व कवम कवरबवहीको लवनग खचा गिा र्व गरवउि   
हुँदैि ।  

(२) आयोगले उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरलवई 
त्यसरी गरेको आम्दविी र्व खचा बरवबरको रकम जररबविव गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफव (२) बमोजजम भएको जररबविव छ मवहिवसम्म िबझुवउिे 
उम्मेदर्वरलवई आयोगले तत्कवलैदेजख लवगू हिुे गरी बढीमव छ र्षासम्म कुिै पनि निर्वाचिमव 
उम्मेदर्वर हिु अयोग्य घोवषत गिा सक्िेछ । 

 

३१. निर्वाचि प्रचवर प्रसवरमव भएको आम्दविी र खचाको वर्र्रण बझुवउि ु पिे: (१) रवजिीनतक 
दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचि प्रचवर प्रसवरमव भएको आम्दविी र खचाको वर्र्रण प्रचनलत 
सङ्घीय कविूि बमोजजम आयोगले तोकेको कवयवालयमव बझुवउि ुपिेछ ।   

(२) रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले उपदफव (१) बमोजजमको आम्दविी र खचाको 
वर्र्रण सम्बजन्धत सबैको जविकवरीको लवनग आयोगले तोके बमोजजम सवर्ाजनिक गिुा  
पिेछ । 

(३) आयोगले उपदफव (१) बमोजजमको वर्र्रण िबझुवउिे रवजिीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरलवई निर्वाचि आयोग सम्बन्धी प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम जररबविव गिा 
सक्िेछ  । 

(४) उपदफव (२) बमोजजमको वर्र्रण सवर्ाजनिक िगिे रवजिीनतक दल र्व 
उम्मेदर्वरलवई आयोगले पन्र हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गरी मिवनसब समय तोकी त्यस्तो 
वर्र्रण सवर्ाजनिक गिा आदेश ददि सक्िेछ । 

(५) उपदफव (४) बमोजजमको समयनभर त्यस्तो वर्र्रण सवर्ाजनिक िगिे 
रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरलवई आयोगले पटकै वपच्छे पन्र हजवर रुपैयवँ जररबविव गिा 
सक्िेछ । 
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पररच्छेद–७ 

अन्य कसूर तथव सजवय 

३२. गलत नलखतलवई मवन्यतव ददि िहिु:े (१) निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व निर्वाचिमव 
संलग्ि कमाचवरीले कुिै नलखत, कवगजवत, अनभलेख र्व वर्र्रण झटु्टव हो भने्न मिवनसब आधवर 
र कवरण हुँदवहुँदै त्यस्तो नलखत, कवगजवत र्व अनभलेखलवई कविूि बमोजजमको प्रयोजिकव 
लवनग मवन्यतव ददि हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व 
कमाचवरीलवई निजको सेर्व शता सम्बन्धी कविूि बमोजजम कवरबवही हिुेछ । 

 

३३. पदीय जजम्मेर्वरीबवट पजन्छि िहिु:े (१) निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत, निर्वाचिमव 
संलग्ि कमाचवरी र्व सरुिवकमी र्व आयोगबवट खटवइएको अिगुमिकतवा आफ्िो पदीय 
जजम्मेर्वरीबवट पजन्छि हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत, कमाचवरी 
र्व सरुिवकमीलवई निजको सेर्व शता सम्बन्धी कविूि बमोजजम कवरबवही हिुेछ । 

 

३४. निर्वाचिको गोपिीयतव भङ्ग गिा िहिु:े (१) निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत, निर्वाचिमव 
संलग्ि कमाचवरी, अिगुमिकतवा, सरुिवकमी र कविूि बमोजजम निर्वाचिको कुिै कवममव 
खवटएको, प्रनतनिनधत्र् गरररहेको र्व सघवउ पयुवाइरहेको कुिै व्यजिले त्यस्तो कवमको 
सन्दभामव आफूलवई प्रवप्त जविकवरी कविूि बमोजजमको अर्स्थवमव बवहेक अन्य कुिै 
व्यजिलवई ददि, अनभव्यि गिा र्व प्रकट गिा हुँदैि । 

(२) निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत, निर्वाचिमव संलग्ि कमाचवरी र्व सरुिवकमी, 
अिगुमिकतवा र्व आयोगले निर्वाचिमव खटवएको पयारे्िक र्व उम्मेदर्वर र्व निजको कुिै 
प्रनतनिनध र्व मतदवतव र्व अन्य व्यजिले कुिै मतदवतवले मत ददएको र्व िददएको र्व कुिै 
उम्मेदर्वरलवई मत ददएको र्व कसले कनत मत पवएको र्व मतपरमव मतदवतव जचनििे गरी 
कुिै पनि वकनसमको सङ्केत र्व जचन्ह रहेको र्व अन्य कुिै कुरवहरु कसैलवई भिी, लेखी र्व 
कुिै वकनसमले प्रकवशि गरी प्रकट गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

तर निर्वाचि अनधकृत र्व निजबवट अनधकवरप्रवप्त अनधकवरीले मतगणिवको 
नसलनसलवमव उम्मेदर्वरहरुले पवएको मतसङ्खख्यव सवर्ाजनिक रुपमव जविकवरी गरवउि र्व 
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त्यस्तो जविकवरीको आधवरमव भन्न, लेख्न र्व प्रकवशि गिा यस दफवले कुिै बवधव पयुवाएको 
मवनििे छैि । 

(३) उपदफव (१) र्व (२) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई आयोग, निर्वाचि 
अनधकृत र्व मतदवि अनधकृतले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

(४) उपदफव (३) मव जिुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि उपदफव   (१) र्व (२) 
वर्परीतको कवया निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत, कमाचवरी र्व सरुिवकमीले गरेमव 
निजलवई निजको सेर्व शता सम्बन्धी कविूि बमोजजम कवरबवही हिुेछ ।  

 

३५. निर्वाचिमव प्रनतकूल असर पिे अन्य कवया गिा िहिु:े (१) कसैले पनि यस ऐिमव अन्यर 
उजल्लजखत कवयाकव अनतररि निर्वाचि सम्बन्धी कवयामव प्रनतकूल असर पिे अन्य कुिै 
वकनसमको कवया गिा र्व गरवउि हुँदैि । 

(२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिेलवई आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि 
अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले पच्चीस हजवर रुपैयवँसम्म जररबविव गिा सक्िेछ । 

 

३६. उद्योग, मद्दत र्व दरुुत्सवहि गिा िहिु:े (१) कसैले पनि यस ऐि वर्परीतको कवया गिे उद्योग 
गिा र्व त्यस्तो कसूर गिा मद्दत र्व दरुुत्सवहि गिा हुँदैि । 

  (२) उपदफव (१) वर्परीतको कवया गिे व्यजिलवई कसूरदवरलवई हिुे सजवयको 
आधव सजवय हिुेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

जररबविव तथव वर्भवगीय कवरबवहीको प्रवक्रयव 
३७. जररबविव गिे: (१) यस ऐि बमोजजम आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व 

अिगुमिकतवाले जररबविव गदवा कसूरको गजम्भरतवको आधवरमव तत्कवल जररबविव गिेछ ।  

(२) उपदफव (१) बमोजजम गरेको जररबविव र्वपतको रकम सम्बजन्धत व्यजिले 
बझुवएपनछ तत्कवल त्यसको रनसद ददि ुपिेछ ।  

(३) उपदफव (१) बमोजजम जररबविव गिे अनधकवरीले गरेको जररबविव उपर जचत्त 
िबझु्िे व्यजिले पैंतीस ददिनभर सम्बजन्धत उच्च अदवलतमव पिुरवरे्दि गिा सक्िेछ । 
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(४) उपदफव (१) बमोजजम जररबविव िबझुवउिे व्यजिलवई जररबविव गिे 
अनधकवरीले जररबविवको रकम बवपत प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम कैद गिा सम्बजन्धत 
प्रहरी कवयवालयमव बझुवइ ददि ुपिेछ । 

(५) यस ऐि बमोजजम कुिै अनधकवरीले एउटै कसूरमव कुिै व्यजिलवई एकपटक 
जररबविव गररसकेपनछ सोही कसूर बवपत अन्य अनधकवरीले पिुः जररबविव गिा सक्िे छैि ।  

(६) यस दफव बमोजजम जररबविव गिे अनधकवरीले कुिै व्यजिलवई जररबविव गदवा 
त्यस्तो व्यजिले गरेको कसूर तथव निजलवई गररएको जररबविव सम्बन्धी वर्र्रण 
सर्ासवधवरणको जविकवरीको लवनग सिवर मवध्यमबवट तत्कवल सवर्ाजनिक गिुा पिेछ । 

 

३८.  वर्भवगीय र्व अन्य कवरबवही: (१) यस ऐि बमोजजम वर्भवगीय कवरबवही गिुा पिे कमाचवरी 
र्व सरुिवकमीलवई आयोग आफैँ ले वर्भवगीय कवरबवही गिा र्व अजख्तयवरर्वलव समि 
वर्भवगीय कवरबवहीको लवनग लेखी पनवउि सक्िेछ र वर्भवगीय कवरबवही िहिुे 
पदवनधकवरीको हकमव प्रचनलत कविूि बमोजजम कवरबवही गिा सम्बजन्धत निकवयमव लेखी 
पनवउिेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजजम कवरबवही भएको र्व कवरबवहीको लवनग नसफवररस भएको 
व्यजिलवई आयोगले निर्वाचि सम्बन्धी कवम कवरबवही गिाबवट तत्कवल रोक लगवउिेछ । 

(३) उपदफव (१) बमोजजम कवरबवहीको लवनग नसफवररस भई आएमव 
अजख्तयवरर्वलवले त्यस्तो व्यजिलवई तीि मवहिवनभर कवरबवही गरी त्यसको जविकवरी 
आयोगलवई ददि ुपिेछ । 

 (४) उपदफव (३) बमोजजम कवरबवही गरी त्यसको जविकवरी आयोगलवई िगरवउिे 
अजख्तयवरर्वलवलवई वर्भवगीय कवरबवही गिा आयोगले िेपवल सरकवरलवई लेखी पनवउि ुपिेछ 
र यसरी लेखी पनवएको व्यहोरव सबैको जविकवरीको लवनग सवर्ाजनिक गिुा पिेछ ।  

 

पररच्छेद–९ 

अिसुन्धवि, मदु्दवको कवरबवही तथव वकिवरव गिे प्रवक्रयव 
३९. मदु्दवको अिसुन्धवि र दवयरी: (१) दफव ४१ को उपदफव (३) मव उजल्लजखत कसूरको 

अिसुन्धवि आयोगले िपेवल रवजपरमव सूचिव प्रकवशि गरी तोवकददएको अनधकवरीले   
गिेछ । 
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(२) उपदफव (१) बमोजजम मदु्दवको अिसुन्धविको नसलनसलवमव अिसुन्धवि 
अनधकवरीले पयवाप्त सबदु प्रमवणको आधवरमव कसूरमव संलग्ि रहेको शङ्कव लवगेको व्यजिलवई 
प्रचनलत कविूि बमोजजम पक्रवउ गिा सम्बजन्धत प्रहरी कवयवालयलवई आदेश ददई त्यस्तो 
व्यजिलवई पक्रवउ गिा सक्िेछ ।  

(३) उपदफव (२) बमोजजम पक्रवउ परेको व्यजिलवई वहरवसतमव रवखी अिसुन्धवि 
गिुा पिे भएमव अिसुन्धवि अनधकवरीले निजलवई बवटोको म्यवद बवहेक चौबीस घण्टवनभर 
अदवलत समि उपजस्थत गरवई अदवलतको अिमुनत नलएर मवर वहरवसतमव रवख्न ुपिेछ । 

(४) उपदफव (३) बमोजजम वहरवसतमव रवख्न ेअिमुनत मवगेमव अदवलतले अिसुन्धवि 
सन्तोषजिक रुपमव भए र्व िभएको र वहरवसतमव रवख्न ुपिे कवरण समेतलवई वर्चवर गरी 
सन्तोषजिक रुपमव अिसुन्धवि भैरहेको र वहरवसतमव रवख्न ु पिे पयवाप्त आधवर देजखएमव 
एकैपटक र्व पटक पटक गरी बढीमव पन्र ददिसम्म थिुवमव रवख्न ेअिमुनत ददि सक्िेछ । 

(५) यस दफव बमोजजम अिसुन्धवि अनधकवरीले ददएको आदेश पवलिव गिुा 
सम्बजन्धत प्रहरी कवयवालयको कताव्य हिुेछ । यसरी ददएको आदेश पवलिव िगिे त्यस्तो 
प्रहरी कमाचवरीलवई वर्भवगीय कवरबवही गिा अिसुन्धवि अनधकवरीले आयोगमव लेखी पनवउि ु
पिेछ र त्यस्तो प्रहरी कमाचवरीलवई वर्भवगीय कवरबवही हिुेछ । 

(६) यस दफव बमोजजम कुिै व्यजि उपर मदु्दव चलवउि ुपिे देजखएमव अिसुन्धवि 
अनधकवरीले कसूर गरेको नमनतले सवनी ददिनभर अदवलतमव अनभयोगपर दवयर गररसक्ि ु
पिेछ । 

तर प्रनतर्वदी वहरवसतमव रहेको अर्स्थवमव भिे मदु्दव चल्िे देजखएमव त्यस्तो प्रनतर्वदी 
वहरवसतमव रहेको बढीमव पन्र ददिसम्ममव अनभयोगपर दवयर गररसक्ि ुपिेछ । 

(७) अिसुन्धविको कवम पूरव भएपनछ अदवलतमव अनभयोगपर दवयर गिा म्यवद 
ििवघ्िे गरी अिसुन्धवि अनधकवरीले आफ्िो रवय सवहत मदु्दव चल्िे र्व िचल्िे निणायको लवनग 
सम्बजन्धत सरकवरी र्कील समि नमनसल एरं् सबदु प्रमवण पेश गिुा पिेछ । 

(८) उपदफव (७) बमोजजम नमनसल प्रवप्त भएपनछ सरकवरी र्कीलले मदु्दव चल्िे र्व 
िचल्िे निणाय गरी मदु्दव चल्िे भए मदु्दव दवयर गिे म्यवद ििवघ्िे गरी प्रवप्त नमनसल वफतवा 
पनवउि ुपिेछ । 
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(९) उपदफव (८) बमोजजम सरकवरी र्कीलबवट मदु्दव चल्िे गरी निणाय भएमव 
त्यस्तो निणाय प्रवप्त भएपनछ अिसुन्धवि अनधकवरीले अनभयोगपर तयवर गरी अदवलत समि 
मदु्दव दवयर गिुा पिेछ । 

 

४०.  िपेवल सरकवर र्वदी हिु:े दफव ४१ को उपदफव (३) मव उजल्लजखत कसूर सम्बन्धी मदु्दव 
िेपवल सरकवर र्वदी हिुेछ । 

 

४१.  मदु्दवको कवरबवही तथव वकिवरव:  (१) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभवको निर्वाचि सम्बन्धी 
पररच्छेद–१० बमोजजमको मदु्दवको कवरबवही तथव वकिवरव सर्ोच्च अदवलतको संरै्धवनिक 
इजलवसले गिेछ ।  

(२) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभवको निर्वाचि बवहेक अन्य निर्वाचि सम्बन्धी 
पररच्छेद–१० बमोजजमको मदु्दवको कवरबवही तथव वकिवरव सम्बजन्धत प्रदेशको उच्च 
अदवलतले गिेछ । 

(३) दफव ४ को उपदफव (५) र (६), दफव ५ को उपदफव (५), दफव ६ को 
उपदफव (३), दफव १२ को उपदफव (२), दफव १४ को उपदफव (२), दफव १६ को 
उपदफव (२), दफव १८ को उपदफव (२), दफव २० को उपदफव (३) र (४), दफव २१ 
को उपदफव (२), दफव २२ को उपदफव (२) तथव दफव २३ को उपदफव (२) बमोजजम 
सजवय हिुे कसूर तथव त्यस्तो कसूरको उद्योग, मद्दत र्व दरुुत्सवहि सम्बन्धी मदु्दवको 
कवरबवही तथव वकिवरव िेपवल सरकवरले न्यवय पररषद्सँग परवमशा गरी िेपवल रवजपरमव 
सूचिव प्रकवशि गरी तोवकददएको अदवलतले गिेछ । 

 

४२. मदु्दवको कवयावर्नध:  यस ऐि बमोजजमको मदु्दवको कवरबवही र वकिवरव गदवा संजिप्त कवयावर्नध 
ऐि, २०२८ बमोजजमको कवयावर्नध अपिवउि ुपिेछ ।  

 

पररच्छेद–१० 

निर्वाचि बदर सम्बन्धी व्यर्स्थव 
४३. निर्वाचि बदर गिा उजूर ददि सक्ि:े (१) सम्बजन्धत उम्मेदर्वरले देहवयकव कुिै आधवरमव 

निर्वाचि बदर गरी पवऊँ भिी उजूर गिुा पिे कवरण नसजािव भएको नमनतले पन्र ददिनभर 
सम्बजन्धत अदवलतमव उजूरी ददि सक्िेछ:- 
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(क) निर्वाचिमव यस ऐिको पररच्छेद–२, ३, ४, ५, ६ र ७ वर्परीतको 
कवया भएकोले निर्वाचि निष्पि िभएको, 

(ख) निर्वाचिमव कुिै व्यजिले उम्मेदर्वर हिुको लवनग ददएको 
मिोियिपर सदर हिु ुपिेमव सदर िभएको र्व बदर र्व खवरेज हिु ु
पिेमव बदर र्व खवरेज िभएकोले त्यस्तो निर्वाचिको िनतजवमव फरक 
परेको,  

(ग) निर्वाजचत उम्मेदर्वरले निर्वाचिमव प्रचनलत सङ्घीय कविूि बमोजजम 
तोवकएको हदभन्दव बढी खचा गरेको र्व निजले अस्र्वभववर्क रुपले 
र्व गैरकविूिी प्रयोजिको लवनग खचा गरेको र्व गैरकविूिी रुपमव 
सहयोग प्रवप्त गरेको । 

(२) उपदफव (१) बमोजजम ददएको उजूरी प्रमवजणत भएमव अदवलतले निर्वाजचत 
उम्मेदर्वरको निर्वाचि बदर गिेछ । 

(३) उपदफव (१) र (२) मव जिुसकैु कुरव लेजखएको भए तवपनि देहवयकव कुरवहरु 
प्रमवजणत भएमव त्यस्तो निर्वाचि बदर हिुे छैि:- 

(क) उपदफव (१) को खण्ि (क) बमोजजमको कुिै कवम कवरबवही 
निर्वाजचत उम्मेदर्वर र्व निजको प्रनतनिनधको जविकवरी र्व अिमुनत 
नबिव भएको र्व निजले निर्वाचिमव त्यस्तो कवम कवरबवही हिु िददिे 
प्रयत्न गरेको, र्व  

(ख) उपदफव (१) को खण्ि (क) मव उल्लेख भएको कुिै कवम 
कवरबवहीबवट निर्वाचिको पररणवममव र्वस्तवर्क रुपमव असर   
िपरेको । 

 

४४. दोहोयवाई मतगणिव हिु सक्ि:े (१) कुिै निर्वाचिमव सम्बजन्धत उम्मेदर्वरले देहवयकव कुरवको 
आधवरमव मतगणिव कवया बदर गरी पवऊँ भिी उजूर गिुा पिे कवरण नसजािव भएको नमनतले 
पन्र ददिनभर सम्बजन्धत अदवलतमव उजूरी ददि सक्िेछ:- 

(क) आफूले बढी मत प्रवप्त गरेको भए तवपनि अकवाेे उम्मेदर्वरले 
गैरकविूिी तरीकवले बढी मत प्रवप्त गरी वर्जयी भएको,  
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(ख) बदर हिुे मतपर बदर िगरेको र्व कविूि बमोजजम सदर हिुे मतपर 
सदर िगरेको, 

(ग) कविूि बमोजजम मतगणिव गिुा पिेमव त्यस बमोजजम िगरी मतगणिव 
गरेको । 

(२) उपदफव (१) बमोजजम ददएको उजरुी प्रमवजणत भएमव अदवलतले त्यस्तो 
मतगणिव कवया बदर गरी दोहोयवाई मतगणिव गिा सक्िेछ । 

(३) उपदफव (२) बमोजजम मतगणिव गर्रदवा सम्बजन्धत निर्वाचि िेरकव सबै 
उम्मेदर्वरले पवएको मत गणिव गिुा पिेछ । 

(४) उपदफव (२) बमोजजम मतगणिव गदवा उम्मेदर्वर र्व निजको प्रनतनिनधको 
रोहर्रमव गिुा पिेछ ।  

तर मतगणिवको रीतपूर्ाक जविकवरी ददएकोमव कुिै उम्मेदर्वर र्व निजको प्रनतनिनध 
उपजस्थत िभएको कवरणले मतगणिव गिा बवधव पिे छैि । 

(५) उपदफव (२) बमोजजम मतगणिव गदवा उजरुर्वलव उम्मेदर्वर र्व अन्य कुिै 
उम्मेदर्वरले बढी मत पवएको प्रमवजणत भई त्यसको कवरणले निर्वाचि पररणवम फरक पिे 
देजखएमव निर्वाजचत उम्मेदर्वरको निर्वाचि पररणवम बदर हिुेछ र अदवलतले बढी मत पवउिे 
उम्मेदर्वर कविूि बमोजजम निर्वाजचत भएको निणाय गिेछ । 

 

४५. मतदवि गरेको वर्षयमव िसोनधि:े यस ऐि र्व प्रचनलत कविूिमव जिुसकैु कुरव लेजखएको भए 
तवपनि यस ऐि अन्तगात चलेको कुिै मदु्दव मवनमलव र्व कविूिी कवरबवहीमव कुिै पनि सविी 
र्व अन्य कुिै व्यजिलवई निर्वाचिमव निजले कसलवई मत ददएको हो भिी सोनधिे छैि । 

 

४६. धरौटी रवख्न ु पिे: (१) दफव ४३ र्व दफव ४४ बमोजजम उजूरी ददँदव पन्र हजवर रुपैयवँ 
धरौटी रवख्न ुपिेछ । 

(२) उपदफव (१) बमोजजमको उजूरी झटु्टव नहरेमव सो उपदफव बमोजजम रवजखएको 
धरौटी जफत हिुेछ । 

 

४७. मत बरवबर भएमव गिे: दफव ४४ बमोजजम मतगणिव गदवा दईु र्व दईुभन्दव बढी 
उम्मेदर्वरहरुले पवएको मत सङ्खख्यव बरवबर भई निर्वाजचत उम्मेदर्वर छुट्यवउि िसवकिे 
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भएमव अदवलतले मत बरवबर पवउिे उम्मेदर्वरहरु नबच गोलव हवली निणाय गिुा पिेछ र 
त्यस्तो निणाय बमोजजम छवनिएको उम्मेदर्वरले एक मत बढी प्रवप्त गरी निर्वाजचत भएको 
मवनििेछ । 

 

४८. प्रमवण िलवग्ि:े यस ऐि बमोजजमको मदु्दवको कवरबवहीको नसलनसलवमव अदवलतले सोधेको 
कुिै प्रश्नको सम्बन्धमव कुिै सविीले ददएको जर्वफ निजको वर्रुद्धमव चलेको कुिै मदु्दवमव 
प्रमवण लवग्िे छैि र त्यस्तो जर्वफलवई प्रमवणको रुपमव पेश गिा पवइिे छैि । 

 

४९. उजूरी वफतवा नलि सक्ि:े उजूरर्वलवले दफव ४३ र्व ४४ बमोजजम ददएको उजूरी अदवलतको 
अिमुनतले वफतवा नलि सक्िेछ । 

तर कुिै अिजुचत लवभको लवनग उजूरी वफतवा नलि निरे्दि ददएको हो भने्न लवगेमव 
अदवलतले त्यस्तो उजूरी वफतवा नलि अिमुनत ददिे छैि । 

 

पररच्छेद–११ 

वर्वर्ध 

५०. नगरफ्तवर गिे प्रवक्रयव: (१) आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले 
मतदवि कवयामव र्व मतगणिव कवयामव र्व निर्वाचिको अन्य कुिै कवयामव बवधव पयुवाउिे र्व 
पयुवाउि उद्योग गिे र्व मद्दत गिे र्व त्यस्तो कवया गिा दरुुत्सवहि गिे जिुसकैु व्यजिलवई 
त्यस्तो कवम िगिा र त्यस्तो स्थविबवट बववहर जवि आदेश ददि सक्िेछ । 

(२) यस ऐि वर्परीतको कुिै कवम गिे व्यजिलवई र्व उपदफव (१) बमोजजम 
आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले ददएको आदेश िमवने्न 
व्यजिलवई नगरफ्तवर गिा आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व अिगुमिकतवाले 
सम्बजन्धत सरुिवकमीलवई आदेश ददि सक्िेछ । निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले यसरी नगरफ्तवरीको आदेश ददँदव त्यसको जविकवरी आयोगलवई ददि ु   
पिेछ । 

(३) उपदफव (२) बमोजजम आयोग, निर्वाचि अनधकृत, मतदवि अनधकृत र्व 
अिगुमिकतवाले ददएको आदेश सम्बजन्धत सरुिवकमीले पवलिव गिुा पिेछ । 
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(४) उपदफव (२) बमोजजम ददएको आदेश पवलिव िगिे सरुिवकमीलवई वर्भवगीय 
कवरबवही हिुेछ । 

(५) उपदफव (२) बमोजजम भएको नगरफ्तवरी र उपदफव (४) बमोजजम गररएको 
वर्भवगीय कवरबवहीको वर्र्रण सवर्ाजनिक गिुा पिेछ । 

 

५१. प्रचनलत कविूि बमोजजम सजवय हिु सक्ि:े यस ऐि बमोजजम कसूर नहररिे कुिै कवम 
कवरबवही अन्य प्रचनलत कविूि अन्तगात पनि कसूर नहररिे रहेछ भिे त्यस्तो कसूर बवपत 
कविूि बमोजजम सजवय गिा यस ऐिले बवधव पयुवाएको मवनििे छैि ।  

 

५२. खवरेजी: (१) निर्वाचि (कसूर र सजवय) ऐि, २०६३ खवरेज गररएको छ । 

 (२) निर्वाचि (कसूर र सजवय) ऐि, २०६३ बमोजजम भए गरेकव कवम कवरबवहीहरु 
यसै ऐि बमोजजम भए गरेको मवनििेछ । 

 

 


