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राजनैतिक दल दिाा (तनर्ााचन प्रयोजन) तनयमार्ली, २०६३
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि तमति
२०६३।१२।१४
सं िोधन
राजनैतिक दल दिाा (तनर्ााचन प्रयोजन) (पहिलो सं िोधन)

२०७०।१।१३

तनयमार्ली, २०७०
तनर्ााचन आयोगले तनर्ााचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा ४४ ले ददएको अतधकार प्रयोग
गरी दे िायका तनयमिरू बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी तनयमिरूको नाम “राजनैतिक दल दिाा (तनर्ााचन
प्रयोजन) तनयमार्ली, २०६३” रिे को छ ।
(२) यो तनयमार्ली िुरून्ि प्रारभि िुनेछ ।

२.

पररिाषाः हर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेमा यस तनयमार्लीमा,–
(क)

“सं हर्धान” िन्नाले नेपालको अन्िररम सं हर्धान, २०६३ सभझनु पछा ।

(ख)

“ऐन” िन्नाले तनर्ााचन आयोग ऐन, २०६३ सभझनु पछा ।

(ग)

“आयोग” िन्नाले सं हर्धानको धारा १२८ बमोशजमको तनर्ााचन आयोग
सभझनु पछा ।

(घ)

“अतधकार प्राप्त व्यशि” िन्नाले यस तनयमार्ली बमोशजम राजनैतिक दल
दिाा गराउनका लातग तनयम ६ बमोशजम अतधकार प्राप्त गरे को व्यशि
सभझनु पछा ।
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३.

राजनैतिक दल दिााको उद्देश्यः तनर्ााचन प्रयोजनको लातग राजनैतिक दल दिाा गनुा पने
उद्देश्य दे िाय बमोशजम रिे का छन्
(क)

सं हर्धानको धारा १४२ िर्ा ऐनको दफा १९ बमोशजम तनर्ााचन
प्रयोजनको लातग आयोगबाट मान्यिा प्राप्त गना चािने प्रत्येक
राजनैतिक दलले आयोगमा दल दिाा गराउने,

(ख)

तनर्ााचनमा िाग तलन चािने राजनैतिक दलले तनर्ााचन प्रयोजनको
लातग आयोगमा दल दिाा गराई तनर्ााचनमा िाग तलने कुरा
सार्ाजतनक गरी जनिाको अतिमि प्राप्त गने,

(ग)

तनर्ााचनको क्रममा आयोग र राजनैतिक दलिरू बीच िुने सभपका
र

तनर्ााचनका

प्रहक्रयािरूलाई

सुव्यर्शथर्ि

गना

राजनैतिक

दलिरूलाई मान्यिा ददने ।
पररच्छे द – २
दल दिाा सभबन्धी कायाहर्तध
४.

दल दिााको सूचनाः (१) आयोगले तनर्ााचन िुन ु अशघ तनर्ााचन प्रयोजनको लातग
राजनैतिक दल दिाा गराउन चािने राजनैतिक दललाई बढीमा एक महिनासभमको समय
ददई दल दिाा गराउनको तनशभि नेपाल राजपत्रमा सू चना प्रकािन गनुा पनेछ ।
(२) आयोगले त्यथिो सूचना राहिय थिरका पत्र–पतत्रका िर्ा सञ्चार माध्यममा
समेि प्रकािन िर्ा प्रसारण गनुा पनेछ ।

५.

दल दिााको लातग तनर्ेदनः (१) तनर्ााचन प्रयोजनको लातग दिाा गराउन चािने राजनैतिक
दलले आयोगबाट तनयम ४ बमोशजम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि सूचनामा िोहकएको
भयाद तित्र अनुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा सो अनुसूचीमा िोहकएका हर्र्रणिरू समेि
सं लग्न गरी दल दिााको लातग आयोग समि तनर्ेदन ददनु पनेछ ।
(२) तनयम ४ बमोशजम प्रकाशिि सूचनामा िोहकएको भयाद तित्र दल दिाा
गराउन तनर्ेदन नददने राजनैतिक दलले त्यसपतछ दल दिााको लातग तनर्ेदन ददन पाउने
छै न ।
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६.

अतधकार प्राप्त व्यशिले तनर्ेदन ददनेः तनयम ५ बमोशजम दल दिाा गराउनको लातग
आयोग समि तनर्ेदन ददने प्रयोजनका तनशभि सो राजनैतिक दलको केन्रीय कायाकाररणी
सतमति र्ा सो सरिका सतमतिका सिापति र्ा मिामन्त्री र्ा सो सरिका पदातधकारीले
अनुसूची–२ बमोशजमको ढााँचामा अतधकार ददएको व्यशिले त्यथिो दल दिाा गराउन सो
दलको िफाबाट आयोग समि तनर्दे न ददनु पनेछ । यसरी अतधकार प्राप्त व्यशिले
राजनैतिक दलको िफाबाट दल दिाा गराउन आयोग समि ददएको तनर्ेदन त्यथिो
राजनैतिक दलले ददएको मातननेछ ।

७.

दल दिााको तनर्ेदन सार् संलग्न िुन ु पने कागजािः राजनैतिक दलले तनयम ५ बमोशजम
दल दिााको लातग तनर्ेदन ददं दा दे िायका कागज िर्ा हर्र्रणिरू सं लग्न गनुा पनेछः(क)

राजनैतिक दलको हर्धान,

(ख)

राजनैतिक दलको घोषणापत्र,

(ग)

राजनैतिक दलका तनयमार्ली,

(घ)

राजनैतिक दलको झण्डा, शचन्ि,

(ङ)

राजनैतिक दलको आतधकाररक छापको नमूना,

(च)

केन्रीय कायाकाररणी सतमति र्ा सो सरिको केन्रीय थिरको सतमतिका
पदातधकारीिरूको नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको छााँयाप्रति,



(छ) सभर्ि् २०६४ सालमा तनर्ााशचि ित्कातलन सं हर्धानसिामा प्रतितनतधत्र्
गरे का िए सो प्रमाशणि िुने तलखि,

(ज)

राजनैतिक दल दिााको लातग अतधकार प्राप्त व्यशिले

प्राप्त गरे को

अतधकारपत्र,
(झ)

कभिीमा

दि

िजार

मिदािािरूको

तनर्ेदन ।
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िर, सभर्त्र २०६४ सालमा तनर्ााशचि ित्कातलन सं हर्धानसिामा

प्रतितनतधत्र् गरे मा राजनैतिक दलिरूको िकमा यथिो िथिािरयुि
तनर्दे नको आर्श्यकिा पने छै न ।
तनर्दे नमा खुलाउनु पने कुरािरूः राजनैतिक दलले तनयम ५ बमोशजम तनर्ेदन ददाँदा

८.

दे िायका कुरािरू खुलाउनु पनेछः(क)

राजनैतिक दलको नाम र त्यसको प्रधान कायाालय रिने ठे गाना,

(ख)

राजनैतिक दलको केन्रीय कायाकाररणी सतमति र्ा सो सरिको सतमतिका
सदथय िर्ा अन्य पदातधकारीको नाम र ठे गाना,

(ग)
९.

राजनैतिक दलको आयस्रोिको कोष र सो जुटाउने स्रोिको हर्र्रण ।

दल दिााका ििािरूः राजनैतिक दलले तनयम ५ बमोशजम दल दिााको लातग तनर्ेदन पेि
गदाा सं हर्धानको धारा १४२ को उपधारा (३) द्वारा तनधााररि दे िायका ििािरू पूरा
गरे को र्ा पूरा गने कबोल गनुा पनेछः(क) हर्धान र्ा तनयमार्लीमा िएको लोकिाशन्त्रक व्यर्थर्ा र्ा हर्धान र्ा
तनयमार्लीमा गने लोकिाशन्त्रक व्यर्थर्ा,
(ख) हर्धान र्ा तनयमार्लीमा कभिीमा पााँच र्षामा एक पटक सो दलका प्रत्येक
ििका पदातधकारीिरूको तनर्ााचन िुने व्यर्थर्ा,
(ग)

हर्तिन्न थिरका कायाकाररणी सतमतिमा महिला, दतलि लगायि उपेशिि र
उत्पीतडि िेत्रका सदथयिरू समेि रिने समार्ेिी व्यर्थर्ा,

(घ)

दलको हर्धानमा दलका सदथयिरूलाई अनुिातसि िुल्याउने प्रिार्कारी
व्यर्थर्ा ।

१०.

िथिािरयुि तनर्ेदन पेि गनुा पनेः- (१) यस तनयमार्ली बमोशजम दल दिााको लातग
तनर्ेदन ददने राजनैतिक दलले

तनयम ७ को खण्ड (झ) बमोशजम दि िजार

मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदनसार् प्रत्येक मिदािाको नाम र्र,



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोतधि ।
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शजल्ला, तनर्ााचन िेत्र, गा.हर्.स.÷न.पा., र्डा, मिदािाको दिाा क्रम सं ख्या, मिदािाको
नागररकिा नभबर र जारी िएको शजल्ला, मािा र्ा हपिा÷पतिको नाम, र्र समेिको हर्र्रण
अनुसूची–४ बमोशजमको ढााँचामा सं लग्न गरी अनुसूची–३ बमोशजमको ढााँचामा आयोग
समि तनर्ेदन ददनु पनेछ ।
(२) मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन र सो सार् सं लग्न
मिदािािरूको हर्र्रण सत्य िएको व्यिोरा अतधकार प्राप्त व्यशिले प्रमाशणि गरे को िुन ु
पनेछ ।

११.

िथिािरयुि तनर्ेदनको सभपुष्टी (िेररहफकेिन): (१) आयोगले तनयम १० बमोशजम पेि
िएको मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्दे न सार् सं लग्न हर्र्रण
सभपुष्टी गने तसलतसलामा त्यथिा मिदािािरूको नाम समार्ेि िएको मिदािा नामार्लीमा
रिेको हर्र्रणसाँग आयोगले तिडाई जााँच गना सक्नेछ ।
(२) मिदािा नामार्लीमा सं लग्न हर्र्रण र तनयम १० बमोशजम पेि िएको
तनर्ेदन

सार्

सं लग्न

हर्र्रणको

सभपुष्टी

गदाा

िथिािरयुि

तनर्ेदनमा

सं लग्न

मिदािािरूका सभबन्धमा आयोग हर्श्वथि िएमा त्यथिो समर्ान सहििको िथिािरयुि
तनर्ेदन सार् सं लग्न हर्र्रणलाई आयोगले मान्यिा ददनेछ ।
(३) कुनै राजनैतिक दलले तनयम १० बमोशजम आयोग समि पेि गरे को
मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन सार् सं लग्न हर्र्रणलाई आयोगले
यस तनयम बमोशजम सभपुष्टी गदाा त्यथिो हर्र्रणमा कुनै कमी, त्रुटी रिन गई अपूरो िुन
गएको पाएमा त्यथिो हर्र्रण सच्याई र्ा पूरा गरी ल्याउन सभबशन्धि राजनैतिक दललाई
बढीमा साि ददनसभमको समय ददन सक्नेछ । यसरी ददइएको भयाद तित्र त्यथिो हर्र्रण
सच्याई र्ा पूरा गरी ल्याएमा आयोगले त्यथिो हर्र्रणलाई तनर्ााचनको तनतमत्त दल दिाा
गने प्रयोजनको लातग मान्यिा ददनेछ । सो भयाद तित्र हर्र्रण सच्याई र्ा पूरा गरी
आयोग समि हर्र्रण पेि नगने राजनैतिक दललाई दिाा गररने छै न ।
१२.

दल दिाा िुन नसक्ने अर्थर्ाः दे िायका अर्थर्ा िएको राजनैतिक दल तनर्ााचन
प्रयोजनको लातग दिाा िुन सक्ने छै नः-
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(क)

सं हर्धानको प्रथिार्नाको मूल िार्ना र ममा प्रतिकूल उद्देश्य राखेको,

(ख)

राजनैतिक दलका सदथयिा प्राप्त गना केर्ल धमा, जाि, जाति, िाषा र्ा
तलड्डको आधारमा नेपाली नागररक उपर िेदिार्पूण ा बन्दे ज लगाइएको,

(ग)

ु को धातमाक र्ा
राजनैतिक दलको नाम, उद्देश्य, शचन्ि र्ा झण्डा मुलक
साभप्रदाहयक

एकिालाई

खलल

पने

र्ा

ु लाई
मुलक

हर्खशण्डि

पाने

प्रकृतिको रिेको,
(घ)

राजनैतिक दलको हर्धान र्ा तनयमार्लीमा तनदालीय र्ा एक दलीय
व्यर्थर्ाको सभर्द्र्धन र सं रिण गने उद्देश्य रिे को ।

१३.

जााँचबुझ र तनणायः- (१) आयोगले राजनैतिक दलले पेि गरे को तनर्ेदन उपर दे िाय
बमोशजम जााँचबुझ गरी दल दिाा सभबन्धी तनणाय गनुा पनेछः(क)

तनर्ेदनमा खुलाउनु पने कुरा खुलाए र्ा नखुलाएको,

(ख)

दल दिाा िुन आर्श्यक ििािरू पूरा गरे र्ा नगरे को,

(ग)

दल दिााको लातग राजनैतिक दलले पेि गरे को तनर्ेदन र सो सार् सं लग्न
हर्र्रण, कागजाि पूरा िए र्ा निएको ।

(२) उपतनयम (१) बमोशजम तनर्ेदन उपर जााँचबुझ गरी उपयुि दे शखएमा
त्यथिो राजनैतिक दललाई आयोगले तनर्ााचन प्रयोजनको लातग दिाा गनुा पनेछ ।
(३) आयोगले दिााको लातग प्राप्त िएको तनर्ेदन, कागजाि िर्ा हर्र्रण पयााप्त
िएको नपाएमा तनर्ेदन पेि गने राजनैतिक दलसाँग आर्श्यक दे खेको हर्षयमा र्प
जााँचबुझ गना र्ा आर्श्यक दे खेको कुरा बुझ्न सक्नेछ ।
(४) तनर्ेदन पेि गने राजनैतिक दल दिाा िुन नसक्ने कारण र अर्थर्ा दे शखएमा
आयोगले त्यथिो दललाई प्रमाण सहिि आफ्नो िनाइ पेि गना बढीमा साि ददनसभमको
समय ददनु पनेछ ।
(५) आयोगले िनाई पेि गना ददएको समयतित्र राजनैतिक दलले पेि गरे को
िनाइ एर्ं सं लग्न प्रमाणसमेिका आधारमा त्यथिो दल दिाा गने र्ा नगने तनणाय
गनेछ ।

6

www.lawcommission.gov.np

(६) आयोगले ददएको समयतित्र िनाइ पेि नगने राजनैतिक दलले पतछ आफ्नो
िनाइ पेि गना पाउने छै न ।
(७) आयोगले ददएको समयतित्र कुनै राजनैतिक दलले िनाई पेि नगरे को
कारणबाट तनर्ााचन प्रयोजनको लातग त्यथिो दल दिाा गने र्ा नगने सभबन्धमा तनणाय गना
आयोगलाई बाधा पुगेको मातनने छै न ।
(८) आयोगले तनर्ााचन प्रयोजनको लातग दिाा गरे का राजनैतिक दलिरूको नाम
नेपाल राजपत्रमा प्रकािन गनेछ ।
(९) आयोगले तनर्ेदन पेि गने राजनैतिक दलको दिाा नगरे मा त्यसको जानकारी
साि ददनतित्र सभबशन्धि राजनैतिक दललाई ददनु पनेछ ।
(१०) राजनैतिक दल दिाा गने नगने सभबन्धमा आयोगले गरे को तनणाय अशन्िम
िुनेछ ।
१४.

एउटै नामबाट एक िन्दा बढी दल दिाा निुनःे (१) एउटै नामबाट एकिन्दा बढी
राजनैतिक दल तनर्ााचन प्रयोजनको लातग दिाा िुने छै न ।
(२) दल दिााको लातग तनर्ेदन ददने दुई र्ा सोिन्दा बढी राजनैतिक दलको नाम
एउटै दे शखन आएमा आयोगले सभबशन्धि राजनैतिक दलसाँग परामिा गरी िि् सभबन्धमा
दलको नाम छु ट्टा छु ट्टै पहिचान िुन सक्ने गरी दिाा गना सिमति कायम गने प्रयास गनुा
पनेछ ।
(३) आयोगले उपदफा (२) बमोशजम राजनैतिक दलिरूसाँग परामिा गदाा
सभबशन्धि राजनैतिक दलिरूबीच दलिरूको नाम छु ट्टा छु ट्टै रूपमा पहिचान िुन सक्ने
गरी दिाा गना सिमति िएमा सोिी बमोशजम आयोगले दल दिाा गनुा पनेछ ।
(४) राय परामिामा राजनैतिक दलिरूबीच सिमति कायम िुन नसकेमा आयोगले
त्यथिा दलिरू छु ट्टा छु ट्टै रूपमा पहिचान िुन सक्ने गरी दिाा गने तनणाय गनुा पनेछ ।
पररच्छे द–३
दिाा खारे ज
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१५.

तनर्ााचन प्रयोजनको लातग दिाा िएको दल खारे ज िुने अर्थर्ाः तनर्ााचन प्रयोजनको लातग
दिाा िएको राजनैतिक दलको दिाा दे िायका अर्थर्ामा खारे ज िुनेछः
(क)

सभबशन्धि राजनैतिक दल आफैले आफ्नो दिाा खारे ज गना आयोग समि
तनर्ेदन ददएमा,

(ख)

लगािार िीन र्षासभम प्रचतलि कानून बमोशजम आयोगलाई बुझाउनु पने
हर्र्रण नबुझाएमा,

(ग)

सं हर्धान र्ा तनर्ााचन सभबन्धी प्रचतलि कानून बमोशजम राजनैतिक दल
दिाा गना पूरा गनुा पने ििा पूरा नगरे मा ।

१६.

दल दिाा खारे जको प्रहक्रयाः (१) तनयम १५ बमोशजम आयोगमा दिाा रिे को राजनैतिक
दलको दिाा खारे ज गदाा दल आफैँले आफ्नो दिाा खारे ज गना तनर्ााचन आयोग समि
तनर्ेदन ददएको र्ा लगािार िीन र्षासभम प्रचतलि कानून बमोशजम आयोगलाई बुझाउनु
पने हर्र्रण नबुझाएमा बािे क अन्य अर्थर्ामा दिाा खारे ज गनुा पूर् ा राजनैतिक दललाई
आफ्नो िनाई पेि गना आयोगले एक महिनाको भयाद ददनु पनेछ ।
(२) त्यथिो भयादतित्र िनाइ पेि नगरे मा र्ा पेि गरे को िनाइ मनातसर्
नदे शखएमा आयोगले त्यथिो दलको दिाा खारे ज गनुा पनेछ ।
(३) यस तनयम बमोशजम राजनैतिक दलको दिाा खारे ज गररएको सूचना आयोगले
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि गनुा पनेछ ।

१७.

दिाा खारे ज िएको दलको नाम, झण्डा र शचन्िः यस तनयमार्ली बमोशजम दिाा खारे ज
िएको राजनैतिक दलको नाम, झण्डा र शचन्ि प्रयोगका सभबन्धमा आयोगले तनणाय गरे
बमोशजम िुनेछ ।

१८.

पुनरार्ेदनः यस तनयमार्ली बमोशजम आयोगले कुनै राजनैतिक दलको दिाा खारे ज गने
गरी गरे को तनणाय उपर शचत्त नबुझ्ने राजनैतिक दलले त्यथिो तनणायको जानकारी प्राप्त
गरे को तमतिले पैंिीस ददन तित्र सर्ोच्च अदालिमा पुनरार्ेदन गना सक्नेछ ।
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पररच्छे द–४
हर्हर्ध
१९.

राजनैतिक दलको मान्यिाः (१) ऐन प्रारभि िए पतछ तनर्ााचनमा िाग तलन चािने
राजनैतिक दलले ऐन र यस तनयमार्लीमा ले शखए बमोशजम रीि पु¥याई आयोगमा दिाा
िएमा

त्यथिो

राजनैतिक

दलले

तनर्ााचन

प्रयोजनको

लातग

मान्यिा

प्राप्त

गरे को

मातननेछ ।
(२) ऐन प्रारभि िुन ु अशघ तनर्ााचन प्रयोजनको लातग आयोग समि दिाा िएको
राजनैतिक दलले ऐन प्रारभि िए पतछ तनर्ााचनमा िाग तलन आयोगबाट मान्यिा प्राप्त गना
चािेमा ऐन र यस तनयमार्लीमा ले शखएको रीि पु¥याई आयोग समि दिाा गराएमा त्यथिा
राजनैतिक दलले तनर्ााचन प्रयोजनको लातग मान्यिा प्राप्त गरे को मातननेछ ।
(३)

२०.

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

अनुसूचीमा िेरफेर िर्ा र्पघटः आयोगले अनुसूचीिरूमा आर्श्यकिा अनुसार िेरफेर िर्ा
र्पघट गना सक्नेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।
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अनुसूची–१
ाँ सभबशन्धि)
(तनयम ५ सग
तनर्ााचन प्रयोजनको लातग राजनैतिक दल दिाा गनाको लातग ददने तनर्ेदन
श्री तनर्ााचन आयोग,
काशन्िपर्, काठमाडौँ ।
नेपालको अन्िररम सं हर्धान, २०६३ को धारा १४२ र तनर्ााचन आयोग ऐन, २०६३ को
दफा १९ बमोशजम तनर्ााचनको प्रयोजनको लातग आयोगबाट मान्यिा प्राप्त गना राजनैतिक दल
दिााको तनतमत्त तमति .................... मा तनर्ााचन आयोगबाट प्रकाशिि सूचना अनुसार दे िाय
बमोशजमको हर्र्रण खोली यो तनर्दे न पेि गदाछु यस राजनैतिक दलले नेपालको अन्िररम सं हर्धान, २०६३ र प्रचतलि कानूनले व्यर्थर्ा
गरे का ििािरू पालना गने प्रतिबद्धिा व्यि गदाछ ।
१.

राजनैतिक दल सभबन्धी हर्र्रणः

राजनैतिक

सं शिप्त

थर्ापना

प्रधान

पत्राचारको

टे तलफोन

इमेल

र्ेि

दलको

दलको

नाम

िएको

कायाालयको

ठे गाना

नं.

ठे गाना

साइट

साधारण

तमति

ठे गाना

पूरा नाम

२.
क्र.सं .

कुल

सदथय सं ख्या

केन्रीय कायाकाररणी सतमतिका पदातधकारी र सदथयिरूः
नाम

पद

ठे गाना

टे तलफोन

इमेल

नागररकिा

नं.

ठे गाना

प्रमाणपत्र नं.
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रष्टव्यः केन्रीय कायाकाररणी सतमतिका पदातधकारी िर्ा सदथयिरूले तनर्ेदनमा दथिखि गरे को
िुन ु पनेछ । िर त्यथिो सतमतिका कुनै सदथयले काबु बाहिरको पररशथर्ति परी ित्काल दथिखि
गना नसकेको अर्थर्ा िएमा त्यथिो सदथयको दथिखि राजनैतिक दलले पतछ पेि गनुा पनेछ ।
३.

माग गररएको तनर्ााचन शचन्ि (प्रार्तमकिा अनुसार ले ख्न)े
(क)

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

(ख)

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

(ग)

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

(घ)

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

४.

केन्रीय कायाकाररणी सतमतिको तनर्ााचन िएको छ िने पतछल्लो तनर्ााचन िएको तमति ःः

५.

तनर्ााचन आयोग ऐन, २०६३ प्रारभि िुन ु अशघ आयोगमा दिाा िएको िए दिाा तमति ःः

६.

तनभनतलशखि हर्र्रणिरू सं लग्न छन्ः
(क)

हर्धान ।

(ख)

घोषणापत्र ।

(ग)

तनयमार्ली ।

(घ)

झण्डा ।

(ङ)

शचन्ि ।

(च)

केन्रीय

कायाकाररणी

सतमति

र्ा

सो

सरिको

केन्रीय

थिरको

सतमतिका

पदातधकारीिरूको नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको छााँयाप्रति ।
(छ)

राजनैतिक दल दिाा गने प्रयोजनको लातग मिदािािरूको समर्ान सहििको
िथिािर रिेको पाना ..................... ।

(ज) सं र्ि् २०६४ सालमा तनर्ााशचि ित्कातलन सं हर्धानसिामा प्रतितनतधत्र् गरे को िए
सो प्रमाशणि िुने



तलखि ।

तमति २०७०।१।१३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि सू चनाद्वारा िेरफेर ।
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(झ)

केन्रीय कायाकाररणी सतमतिले राजनैतिक दल दिाा गना तनर्ेदन ददने व्यशिलाई
अतधकार ददएको पत्र ।

मातर् लेशखएको व्यिोरा सत्य िएको घोषणा गदाछु ।
..............................
राजनैतिक दलको छाप

राजनैतिक दलको िफाबाट अतधकार प्राप्त व्यशिको,–
सिी ..................................
नाम, र्र .............................
पद ....................................
तमति ..................................
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अनुसूची–२
(तनयम ६ साँग सभबशन्धि)
अतधकार पत्र
श्री तनर्ााचन आयोग,
काशन्िपर्, काठमाडौ ।
तनर्ााचन प्रयोजनको लातग राजनैतिक दल दिाा गराउन ................................
................................. नामक राजनैतिक दलको िफाबाट तनभनतलशखि व्यशिलाई अतधकार
ददइएको छःअतधकार प्राप्त व्यशिको पूरा नाम, र्रः-......................
पदः-......................
ठे गानाः-......................
फोन नं. -......................
मोबाइल नं.- ......................
फ्याक्स नं. -......................
इमेलः-......................
अतधकार प्राप्त व्यशिको सिीको नमूना १.
२.

राजनैतिक दलको छाप
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सिापति र्ा मिामन्त्री र्ा सो सरिको पदातधकारीको
सिीः-........................
नाम, र्रः- ...................
पदः- .......................
तमतिः- ......................
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अनुसूची–३
(तनयम १० को उपतनयम (१) साँग सभबशन्धि)
मिदािाको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन
हर्षयः मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन पेि गरे को ।
श्री तनर्ााचन आयोग,
काशन्िपर्, काठमाडौँ ।
तनर्ााचन प्रयोजनको लातग मान्यिा प्राप्त गना त्यस आयोगमा दिाा गराउनका लातग
नेपालको अन्िररम सं हर्धान, २०६३ को धारा १४२ को उपधारा (५) बमोशजम मिदािािरूको
समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन पाना ......... यसै सार् पेि गरे को छु ।
राजनैतिक दलको नामः-

अतधकार प्राप्त व्यशिकोःसिीःनाम, र्रःतमतिः-

राजनैतिक दलको छाप
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अनुसूची–४
(तनयम १० को उपतनयम (१) साँग सभबशन्धि)
मिदािािरूको समर्ान सहििको िथिािरयुि तनर्ेदन
श्री तनर्ााचन आयोग,
काशन्िपर्, काठमाडौं ।
श्री....................सिापति÷अध्यि÷मिासशचर् रिनु िएको................................... नामको राजनैतिक दल तनर्ााचन प्रयोजनको लातग
मान्यिा प्राप्त गना तनर्ााचन आयोगमा दिाा गराउन िामी दे िायका मिदािाले आफ्नो समर्ान जनाइ िथिािर गरे का छौं । िामीले यस दल बािे क
अन्य राजनीतिक दललाई समर्ान गरे का छै नौं ।
क्र.सं .

मिदािाको नाम, र्र

शजल्ला तनर्ााचन िेत्र गा.हर्.स.÷न.पा.
नं.

र्डा

मिदािाको

मिदािाको

मिदािाको मािा

मिदािाको

नं.

दिाा

नागररकिा

/ हपिा र्ा

िथिािर

क्रमसं खया

नभबर र जारी

पतिको नाम, र्र

को नाम

िएको शजल्ला



तमति २०७०।१।१३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि सू चनाद्वारा िेरफेर ।
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उपरोि हर्र्रणिरू दठक छन् । फरक ठिरे त्यसको शजभमेर्ारी म आफैंले तलनेछु ।
राजनैतिक दलको छापः

अतधकार प्राप्त व्यशिको

तमतिः

िथिािरः-

तमतिः-

नाम, र्रः-

राजनैतिक दलको नाम र ठे गानाः-
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