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निर्वाचि के्षत्र निर्वारण ऐि, २०७३ 

िेपवल रवजपत्रमव प्रकवशित नमनत 

२०७३।१२।११ 

प्रस्तवर्िव: प्रनतनिनर् सभवकव सदस्य तथव प्रदेि सभवकव सदस्यको निर्वाचि गिे प्रयोजिको लवनग 
निर्वाचि क्षेत्र निर्वारणकव सम्बन्र्मव आर्श्यक व्यर्स्थव गिा र्वञ्छिीय भएकोले, 

िेपवलको संवर्र्विको र्वरव २९६ को उपर्वरव (१) बमोशजमको व्यर्स्थववपकव-संसदले यो 
ऐि बिवएको छ । 

१.  संशक्षप्त िवम र प्रवरम्भ: (१) यस ऐिको िवम “निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण ऐि, २०७३”  रहेको 
छ। 

  (२) यो ऐि तरुुन्त प्रवरम्भ हिुेछ । 

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

(क)  “आयोग” भन्नवले संवर्र्विको र्वरव २८६ को उपर्वरव (१) बमोशजम गठि 
भएको निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण आयोग सम्झि ुपछा । 

(ख)  “प्रनतनिनर् सभव”भन्नवले संवर्र्विको र्वरव ८४ बमोशजम गठि हिुे प्रनतनिनर् 
सभव सम्झि ुपछा । 

(ग) “प्रदेि सभव” भन्नवले संवर्र्विको र्वरव १७६ बमोशजम गठि हिुे प्रदेि सभव 
सम्झि ुपछा। 

(घ) “संवर्र्वि” भन्नवले िेपवलको संवर्र्वि सम्झि ुपछा । 

३.  प्रनतनिनर् सभव सदस्य निर्वाचिको लवनग क्षते्र निर्वारण: (१) आयोगले प्रनतनिनर् सभव सदस्यको 
निर्वाचिको लवनग क्षेत्र निर्वारण गदवा संवर्र्विको र्वरव ८४ को उपर्वरव (१) को खण्ड 
(क) बमोशजम जिसंख्यव र भौगोनलक अिकुुलतव तथव वर्शिष्टतवकव आर्वरमव एक सय 
पैंसठ्ठी निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिेछ । 

(२) आयोगले उपदफव (१) बमोशजम प्रत्येक शजल्लवमव कम्तीमव एक निर्वाचि क्षेत्र 
हिुे गरी निर्वाचिक्षेत्र निर्वारण गिेछ । 
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(३) यस दफव बमोशजम जिसंख्यवको आर्वरमव कुिै शजल्लवमव एकभन्दव बढी 
निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिुा पिे भएमव संवर्र्विको र्वरव २८६ को उपर्वरव (६) मव 
उशल्लशखत पक्षलवई समेत ध्यवि ददई सम्भर् भएसम्म त्यस्तो शजल्लव नभत्रकव सबै निर्वाचि 
क्षेत्रको जिसंख्यवको अिपुवत समवि हिुे गरी निर्वारण गिुा पिेछ ।  

तर एक शजल्लवको क्षेत्रलवई अको शजल्लवमव समवरे्ि हिुे गरी निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण 
गररिे छैि । 

(४) उपदफव (३) बमोशजम निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गदवा िगरपवनलकव र्व 
गवउँपवनलकवको कुिै र्डव एकभन्दव बढी निर्वाचि क्षेत्रमव पिे गरी निर्वारण गररिे छैि।  

४.  प्रदेि सभव सदस्य निर्वाचिको लवनग क्षते्र निर्वारण: (१) आयोगले दफव ३ बमोशजम प्रनतनिनर् 
सभव सदस्यको निर्वाचिको लवनग सम्बशन्र्त प्रदेिमव निर्वारण भएको निर्वाचि क्षेत्रको दोब्बर 
संख्यव कवयम हिुे गरी संवर्र्विको र्वरव १७६ को उपर्वरव  (१) को खण्ड (क) बमोशजम 
प्रदेि सभवको सदस्यको निर्वाचिको लवनग निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिेछ । 

(२) आयोगले उपदफव (१) बमोशजम प्रत्येक शजल्लवमव कम्तीमव दरु्ा निर्वाचि क्षेत्र 
हिुे गरी निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिेछ । 

(३) यस दफव बमोशजम जिसंख्यवको आर्वरमव कुिै शजल्लवमव एकभन्दव बढी 
निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिुा पिे भएमव संवर्र्विको र्वरव २८६ को उपर्वरव (६) मव 
उशल्लशखत वर्षयलवई ध्यवि ददई सम्भर् भएसम्म त्यस्तो शजल्लवनभत्रकव सबै निर्वाचि क्षेत्रको 
जिसंख्यवको अिपुवत समवि हिुे गरी निर्वारण गिुा पिेछ ।  

(४) pkbkmf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfo adf]lhd ug{] u/L 

lgjf{rg If]q lgwf{/0f ul/g] 5}g M— 

-s_  Ps lhNnfsf] If]qnfO{ csf{] lhNnfdf ;dfj]z x'g] u/L, 

-v_ k|ltlglw ;efsf] Pp6f lgjf{rg If]qnfO{ csf{]] lgjf{rg If]q;Fu 

;dfj]z u/L, jf 

-u_ gu/kflnsf jf ufpFkflnsfsf] s'g} j8f Ps eGbf a9L lgjf{rg 

If]qdf kg{] u/L . 

५.  जिसंख्यवलवई मखु्य र भगूोललवई दोस्रो आर्वर मवन्न:े (१) यस ऐि बमोशजम निर्वाचि क्षेत्र 
निर्वारण गदवा जिसंख्यवलवई मखु्य र भगूोललवई दोस्रो आर्वर मविी निर्वारण गररिेछ ।  
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(२) उपदफव (१) बमोशजम निर्वाचि क्षेत्र निर्वारणको लवनग जिसंख्यवको आर्वर 
नलँदव तत्कवल अशघको रवविय जिगणिवबवट निशित भएको प्रत्येक शजल्लवको जिसंख्यवलवई 
आर्वर मवन्नु पिेछ ।  

६.  परवमिा नलि:े (१) आयोगले यस ऐि बमोशजम निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गदवा स्थविीय बवनसन्दव, 
सम्बशन्र्त वर्षयकव वर्ज्ञ र रवजिीनतक दलसँग परवमिा नलि सक्िेछ । 

(२) आयोगले उपदफव (१) को प्रयोजिको लवनग आर्श्यकतव अिसुवर कुिै 
व्यशिलवई आयोगमव बोलवई परवमिा नलि सक्िेछ ।  

(३)  आयोगले यस दफव बमोशजम कसैसँग परवमिा नलएको र्व िनलएको सम्बन्र्मव 
कुिै अदवलतमव प्रश्न उठवउि सवकिे छैि ।  

७. आनथाक व्यर्स्थव: आयोगको कवमको लवनग आर्श्यक पिे रकम अथा मन्त्रवलयले उपलव्र् 
गरवउिेछ।  

८. समन्र्य गिुा पिे: आयोगले आफ्िो कवया सम्पवदि गदवा सम्बशन्र्त निकवयसँग समन्र्य गिुा 
पिेछ ।  

९. अनर्कवर प्रत्यवयोजि: आयोगले आफ्िो कुिै अनर्कवर आर्श्यकतव अिसुवर आयोगको 
अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सशचर् र्व िेपवल सरकवरको अनर्कृतस्तरको कुिै कमाचवरीलवई 
प्रत्यवयोजि गिा सक्िेछ । 

तर निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण गिे सम्बन्र्ी अनर्कवर प्रत्यवयोजि गररिे छैि ।  

१०.  सहयोग परु् यवउि ुपिे: आयोगले आफ्िो कवया सम्पवदिको नसलनसलवमव सहयोग मवग गरेमव 
सम्बशन्र्त सबैले आयोगलवई आर्श्यक सहयोग गिुा पिेछ ।  

११.  प्रनतरे्दि पेि गिे :-!_ cfof]un] lgjf{rg If]q lgwf{/0f ;DaGwdf cfkm\gf] sfo{ ;DkGg 

u/] kl5 To;sf] k|ltj]bg g]kfn ;/sf/df k]z ug'{ kg{]5 . 

  -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfof]un] k]z u/]sf] k|ltj]bg g]kfn ;/sf/n] kGw| 

lbgleq lgjf{rg cfof]udf k7fpg' kg{]5 . 

१२. िपेवल रवजपत्रमव सूचिव प्रकविि गिे: यस ऐि बमोशजम निर्वाचि क्षेत्र निर्वारण भएको 
सूचिव निर्वाचि आयोगले िेपवल रवजपत्रमव प्रकविि गिेछ । 
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१३.  सम्पका  मन्त्रवलय: आयोगले िेपवल सरकवरसँग सम्पका  गदवा प्रर्विमन्त्री तथव मशन्त्रपररषद्को 
कवयवालय मवफा त गिेछ । 

१४. आयोगको कवगजवत: आयोगको कवयवार्नर् समवप्त भएपनछ आयोगको अनभलेख तथव अन्य 
कवगजवत आयोगको सदस्य–सशचर्ले निर्वाचि आयोगमव बझुवउि ुपिेछ ।     

 


