
 
 

   

निर्वाचि आयोग, िेपवल 

संर्त ्२०७८ सवल जठे ६ गते निहििवर सम्पन्न ििुे रवहिय सभव सदस्य उप-निर्वाचि प्रयोजिकव लवनग िेपवलको 
संहर्धविको धवरव २७१ िमोजजम रवजिीनतक दल दतवा गिे सम्िन्धी  

 

 
१. िेपवलको संहर्धविको धवरव २६९ तथव रवजिीनतक दल सम्िन्धी ऐि, २०७३ को दफव ४ िमोजजम निर्वाचि आयोगमव दतवा कवयम 

रिेकव दलिरुलवई संर्त ्२०७८ सवल जेष्ठ ६ गते निहिर्वर सम्पन्न ििुे िवगमती प्रदेशिवट अन्य समूिको ररक्त रवहिय सभव सदस्य पद 
१ (एक) को उपनिर्वाचिको लवनग संहर्धविको धवरव २७१ तथव रवजिीनतक दल सम्िन्धी ऐि, २०७३ को दफव ४८ िमोजजम दतवा ििु 
संर्त २०७८ सवल िैशवख १४ गतेसम्म कवयवालय समयनभत्र रवजिीनतक दल सम्िन्धी नियमवर्ली, २०७४ को अिसूुची-१२ 
िमोजजमको ढवाँचवमव निर्वाचि आयोग, कवजन्तपथ कवठमवडौंमव निरे्दि ददि यो सूचिव प्रकवशि गररएको छ। निरे्दिको ढवाँचव आयोगको 
रे्ि-सवइट www.election.gov.np िवट डवउिलोड गिा र्व आयोगिवट प्रवप्त गिा सहकिेछ ।  

२. दल दतवाको लवनग निर्देि ददाँदव खुलवउि ुपिे हर्र्रण :- 
(क) दल सम्िन्धी हर्र्रण (रवजिीनतक दलको पूरव र संजिप्त िवम, स्थवपिव भएको नमनत, आयोगमव दतवा भएको नमनत र केन्रीय कवयवालय 

रिेको ठेगविव, टेनलफोि, इमेल र रे्िसवइट):-    

(ख) दलको केन्रीय कवयाकवररणी सनमनतकव पदवनधकवरी तथव सदस्यको संख्यव:- 
(ग) आयोग समि दलको र्वहषाक लेखवपरीिण प्रनतरे्दि पेश गरेको नमनत:- 
(घ) दलको पनछल्लो मिवनधरे्शि भएको नमनत र स्थवि:- 
(ङ) दलको केन्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कवयाकवररणी सनमनतको निर्वाचि भएको भए पनछल्लो निर्वाचि भएको नमतज :- 
(च) यसभन्दव अजघको निर्वाचिमव प्रवप्त गरेको निर्वाचि जचन्ि नलि चविेमव सो निर्वाचि जचन्ि उल्लेख गिे:- 
(छ) यसभन्दव अजघको निर्वाचिमव प्रवप्त गरेको निर्वाचि जचन्िको सट्टव अको निर्वाचि जचन्ि नलि चवििे दलले आफूले प्रवप्त गिा चविेको 

तीि र्टव निर्वाचि जचन्ि प्रवथनमकतवक्रम अिसुवर उल्लेख गिे :- 

(ज) रवजिीनतक दलको संगठिवत्मक स्र्रुप (केन्रीयस्तर र प्रदेशस्तर छ/छैि खलुवउिे):- 

३. संलग्ि गिुापिे कवगजवतिरु  : – 

(क) दलको हर्धवि, नियमवर्ली तथव घोषणवपत्र, निर्वाचि जचन्िको िमूिव र सोको हर्द्यतुीय प्रनत, 

(ख)  निर्वाचि प्रयोजिको लवनग दल दतवा गिा केन्रीय सनमनतिवट भएको निणायको प्रनतनलहप, 
(ग) आ.र्. २०७६/०७७ सम्मको र्वहषाक लेखवपरीिण प्रनतरे्दि, तर, 

(१)  आनथाक र्षा २०७६/०७७ मव एकीकरण भई र्व गवनभई ियवाँ कवयम भएकव दलले आनथाक र्षा २०७६/०७७ को 
लेखवपरीिण प्रनतरे्दि पेश गदवा एकीकरण र्व गवनभिपूुर्ाकव दलको हर्र्रणसमेत देजखिे गरी तयवर गररएको र्वहषाक 
लेखवपरीिण प्रनतरे्दि,  

(२) आनथाक र्षा २०७७/०७८ मव एकीकरण भई र्व गवनभई ियवाँ कवयम भएकव र्व अन्य कुिै कवरणले पूर्ार्त अर्स्थवमव कवयम 
ििु गएकव दलले आनथाक र्षा २०७६/०७७ को लेखवपरीिण प्रनतरे्दि पेश गदवा सवहर्कमव अलग अलग रिेकव र्व अलग 
अलग ििुपूुर्ाको दलको र्वहषाक लेखवपरीिण प्रनतरे्दि, 

(घ) निर्वाचि प्रयोजिको लवनग दल दतवा गिे दलले दलको हर्धवि िमोजजम निणाय गरी दल दतवा गिा अनधकवर प्रवप्त व्यजक्तलवई ददएको 
अनधकवरपत्र । 

(ङ) उम्मेदर्वरलवई दलको औपचवररक पत्र प्रदवि गिे गरी पदवनधकवरी तोहकएको केन्रीय सनमतीको निणाय र त्यसरी तोहकएको 
पदवनधकवरीको िवम, थर, पद र सम्पका  िंम्िर सहितको दस्तखत िमूिव आयोगले तोकेको ढवाँचवमव पेश गिुा पिेछ। 

४. दल दतवाको लवनग निरे्दि पेश गदवा संहर्धविको धवरव २६९ को उपधवरव (४) िमोजजमकव शतािरु पूरव गरेको र यी शतािरू पूरव गिुा पिे 
प्रनतर्द्धतव जिवएको पत्र समेत संलग्ि ििु ुपिेछ। 

५. दल दतवा गिे प्रयोजिको लवनग सवर्ाजनिक निदवको ददिमव समेत आयोगको कवयवालय खलुव रििेछ। 

६. अन्य थप जविकवरीको लवनग आयोगमव सम्पका  रवख्न सहकिेछ। 
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