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सम्र्त ्२०७६ मंससर १४ गते सम्पन्ि हुिे उपनिर्वाचि प्रयोजिको लवगग  

रवजिीनतक दल दतवा सम्बन्धी सचूिव 
 

१= नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीततक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजजम तनिााचन आयोगमा 
दताा भएका िा सोही ऐनको दफा १० बमोजजम एकीकरण भई िा गाभभई नयााँ नाममा दताा भएका दलहरुलाई सम्ित ्
२०७६ साल मंभसर १४ गत े हुने प्रतततनधधसभा सदस्य िा प्रदेशसभा सदस्य िा स्थानीय तहका सदस्यको उपतनिााचन 
प्रयोजनको लाधग नेपालको संविधानको धारा २७१ तथा राजनीततक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजजम 
दल दताा हुन २०७६ भाद्र मसान्तसम्म यस आयोगमा राजनीततक दल सम्बन्धी तनयमािली, २०७४ को अिुसूची-१२ 
बमोजजमको ढवाँचवमव तनिेदन ददनुहुन यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । दल दतााको लाधग ददनुपने तनिेदनको ढााँचा 
आयोगको िेबसाइट www.election.gov.np बाट डाउनलोड गना िा आयोगबाट प्राप्त गना सककनेछ ।  

    तर सम्ित ्२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतततनधधसभा सदस्य िा प्रदेशसभा सदस्य िा स्थानीय तह सदस्यको तनिााचन 
प्रयोजनको लाधग यस आयोगमा दताा भएका राजनीततक दलले सम्बजन्धत उपतनिााचन प्रयोजनको लाधग पुन: दताा हुनु 
पने छैन । 

२= दल दतवाको लवगग निर्ेदि दददव खुलवउिपुिे वर्र्रण :- 

 (क)   दल सम्बन्धी वििरण (राजनीततक दलको नाम, स्थापना भमतत, आयोगमा दताा भएको भमतत, दलको 
पतछल्लो   महाधधिेशन सम्पन्न भएको भमतत र स्थान, केन्द्रीय कायाालय रहेको ठेगाना, टेभलफोन, इमेल 
ठेगाना र िेबसाइट) 

 (ख)  दलको केन्द्रीय कायाकाररणी सभमततको पदाधधकारी तथा सदस्यको संख्या 
 (ग)  आयोग समक्ष दलको िावषाक लेखापरीक्षण प्रततिेदन पेश गरेको भमतत 

 (घ)  दलको केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कायाकाररणी सभमततको तनिााचन भएको भए पतछल्लो तनिााचन भएको 
भमतत 

 (ङ)  भाग भलन चाहेको उपतनिााचनको नाम (प्रनतनिगधसभव सदस्य/ प्रदेशसभव सदस्य/ स्थविीय तह सदस्य) 

 (च)  यसभन्दा अतघको तनिााचनमा प्राप्त गरेको तनिााचन धचन्हको सट्टा अको तनिााचन धचन्ह भलन चाहने दलले 
आफूले भलन  चाहेको कुनै तीन िटा तनिााचन धचन्ह (प्राथभमकता क्रम अनुसार उल्लेख गने)  

 (छ)  राजनीततक दलको संगठनात्मक स्िरुप (केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तर छ/छैन खुलाउने) 
 

३. सलंग्ि  गिुापिे कवगजवतहरू :– 

 (क) दलको विधान, तनयमािली, घोषणापत्र, तनिााचन धचन्हको नमूना र सोको विद्युतीय प्रतत, 

 (ख) तनिााचन प्रयोजनको लाधग दल दताा गना केन्द्रीय सभमततबाट भएको तनणायको प्रततभलवप, 

 (ग) आ.ि. २०७४/०७५ सम्मको िावषाक लेखा परीक्षण प्रततिेदन, तर 
 

(१) आधथाक िषा २०७४/७५ मा एकीकरण भई िा गाभभई नयााँ कायम भएका दलले आधथाक िषा २०७४/७५ 
 को लेखा परीक्षण प्रततिेदन पेश गदाा एकीकरण िा गाभभनुपूिाका दलको वििरण समेत देखखने गरी 
तयार  गररएको िावषाक लेखा परीक्षण प्रततिेदन,  

 (२) आधथाक िषा २०७५/७६ मा एकीकरण भई िा गाभभई नयााँ कायम भएका दलले आधथाक िषा २०७४/७५ 
  को लेखा परीक्षण प्रततिेदन पेश गदाा साविकमा अलग अलग रहेका दलको िावषाक लेखा परीक्षण 
प्रततिेदन,  

 (घ)  दलको प्रमुख पदाधधकारी बाहेक अधधकार प्राप्त व्यजततले तनिेदन ददने भएमा प्रमुख पदाधधकारीले ददएको 
त्यस्तो  अधधकारपत्र । 

४= दल दतााको लाधग तनिेदन पेश गदाा दलले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) बमोजजमका शता पूरा गरेको हुनु 
पनेछ। 

५= सम्ित ् २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतततनधधसभा सदस्य िा प्रदेशसभा सदस्य िा स्थानीय तह सदस्यको तनिााचन 
प्रयोजनको लाधग दताा भई िावषाक लेखा परीक्षण प्रततिेदन बुझाउन बााँकी रहेका राजनीततक दलले आ.ि. २०७४/०७५ 
सम्मको िावषाक लेखा परीक्षण प्रततिेदन भमतत २०७६ भाद्र मसान्तसम्म काजन्तपथ, काठमाडौंजस्थत यस आयोगमा 

http://www.election.gov.np/


अतनिाया रूपमा बुझाउनु पनेछ। 
६= तनिााचन प्रयोजनको लाधग दल दतााको तनिेदन पेश गना िा िावषाक लेखा परीक्षण प्रततिेदन पेश गने प्रयोजनको लाधग 

सािाजतनक बबदाका ददनमा समेत बबहान १०:०० बजे देखख ५:०० बजेसम्म आयोगको सधचिालय खुला रहनेछ। 
७. अन्य थप जानकारीको लाधग आयोगमा सम्पका  राख्न सककनेछ। 
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@=  bnsf] kl5Nnf] dxflwj]zg ePsf] ldlt / :yfg M 

#= bnsf] s]Gb|Lo sfo{sfl/0fL ;ldltsf] kbflwsf/L tyf ;b:osf] ;+Vof M 

$= cfof]u ;dIf bnsf] jflif{s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg k]z u/]sf] ldlt M 

%= bnsf] s]Gb|Lo:t/ / k|b]z:t/sf] sfo{sfl/0fL ;ldltsf] lgjf{rg ePsf] 5 eg] kl5Nnf] lgjf{rg 

ePsf] ldlt M– 

s]Gb|Lo:t/ ======================== k|b]z:t/====================== 

^= efu lng rfx]sf] lgjf{rgsf] gfd M– 

&= k|b]z ;efsf] lgjf{rgsf] xsdf s'g s'g k|b]zdf efu lng] xf] v'nfpg] M–  

*= o;eGbf cl3sf] lgjf{rgdf k|fKt u/]sf] lgjf{rg lrGx lng rfx]df ;f] lgjf{rg lrGx pNn]v ug]{ M– 

(= o;eGbf cl3sf] lgjf{rgdf lgjf{rg lrGx k|fKt gu/]sf] bnn] jf lgjf{rg lrGx k|fKt u/]sf] eP 

tfklg cGo lgjf{rg lrGx lng rfxg] bnn] cfk"mn] k|fKt ug{ rfx]sf] tLg j6f lgjf{rg lrGx 

pNn]v ug]{ -k|fyldstfqmd cg';f/_ 

-s_ ============================================= 

-v_ ============================================= 

-u_ ============================================= 

!)= lgDglnlvt ljj/0f tyf sfuhftx? ;+nUg 5g\ M– 

-s_ bnsf] ljwfg, lgodfjnL tyf 3f]if0ffkq, 

-v_ lgjf{rg k|of]hgsf] nflu bn btf{ ug{ s]Gb|Lo ;ldltaf6 ePsf] lg0f{osf] k|ltlnlk, 



-u_ gofF lgjf{rg lrGx lng rfx]sf]df cfk"mn] lng rfx]sf] sDtLdf tLgj6f a]Unf–a]Un} lgjf{rg 

lrGxsf] gd"gf / ;f]sf] ljB'tLo k|lt, 

-3_ cf=j= ========================= sf] jflif{s n]vf k/LIf0f k|ltj]bg,  

-ª_ clwsf/ k|fKt JolQmn] lgj]bg lbPsf] eP k|d'v kbflwsf/Ln] lbPsf] To:tf] clwsf/kq . 

 dfly n]lvPsf] Joxf]/f 7Ls ;fFrf] xf] km/s 7x/] sfg"g adf]lhd ;xF'nf, a'emfpFnf . 
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