


 

 

 

निर्वाचि आयोग, िेपवल 

स्थविीय तह निर्वाचि २०७९ मव उम्मेदर्वर भई कविूिले तोकेको समयवर्नि ३० (तीस) ददि नभत्र 
निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश िगिे उम्मेदर्वरहरुकव िवउमव सवत ददिनभत्र सफवइ सवहतको स्पष्टीकरण 

पेश गिे सम्बन्िी अत्यन्त जरुरी सूचिव 
प्रकवशि नमनत २०७९।५।१ 

 निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २५ बमोजजम रवजिीनतक दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचिको अजन्तम 
पररणवम प्रकवजशत भएको नमनतले ३० ददि नभत्र निर्वाचिमव भएको खचाको बील भपवाइ सवहत आयोगले तोकेको 
कवयवालयमव पेश गिना पिे, स्थविीय तह निर्वाचि ऐि, २०७३ को दफव ६४ को उपदफव (४) बमोजजम निर्वाचि 
खचाको वर्र्रण दल र्व उम्मेदर्वरले निर्वाचि पररणवम घोषणव भएको नमनतले तीस ददिनभत्र बनझवउिन पिे, स्थविीय 
तह निर्वाचि नियमवर्ली, २०७३ को नियम ४० बमोजजम उम्मेदर्वर र्व निजको निर्वाचि प्रनतनिनिले निर्वाचिको 
अर्निमव निर्वाचिमव भएको सम्पूणा खचाको वर्र्रण तोवकए बमोजजमको ढवाँचवमव निर्वाचि पररणवम घोषणव भएको 
नमनतले तीस ददि नभत्र सम्बजन्ित प्रदेश र्व जजल्लव निर्वाचि कवयवालयमव बनझवउिन पिे कविूिी व्यर्स्थव गरेको छ। 

 स्थविीय तह निर्वाचि २०७९ मव उम्मेदर्वरी ददई तोवकएको समयवर्नि नभत्र निर्वाचि खचाको वर्र्रण 
िबनझवउिे र तोवकएको समयवर्नि समवप्त भएपनछ निर्वाचि खचाको वर्र्रण बनझवउिे उम्मेदर्वरहरुलवई तोवकएको 
समयवर्नि नभत्र के कन ि कवरणले निर्वाचि खचाको वर्र्रण िबनझवउिन भएको हो? तोवकएको समयवर्नि नभत्र 
निर्वाचि खचाको वर्र्रण िबनझवएकोमव तपवइहरुलवई निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २६ बमोजजम वकि 
कवरर्वही हनिन िपिे हो? सो सम्बन्िमव निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २६ को उपदफव (४) बमोजजम 
आफ्िो सफवई सवहतको स्पष्टीकरण ७ (सवत) ददिनभत्र सम्बजन्ित निर्वाचि कवयवालय र्व निर्वाचि आयोग िेपवलमव 
पेश गिना हनि यो सूचिव प्रकवशि गररएको छ। 

 स्थविीय तह निर्वाचि २०७९ मव उम्मेदर्वरी ददई निर्वाचि खचाको वर्र्रण िबनझवउिे र कविूिले तोकेको 
समयवर्नि समवप्त भई सकेपनछ निर्वाचि खचाको वर्र्रण बनझवउिे सम्बजन्ित स्थविीय तहकव उम्मेदर्वरहरुको िवम 
िवमेशी सवहतको वर्र्रण आयोगको र्ेर्सवईट WWW.election.gov.np मव र सम्बजन्ित निर्वाचि कवयवालयको 
र्ेर्सवईटमव र सो कवयवालयको सूचिव पवटीमव समेत टवस गररएको हनाँदव सूचिव पवटी र र्ेर्सवईटहरुमव हेिा सवकिे 
व्यहोरव समेत सम्बजन्ित सबकैो जविकवरीको लवनग यो सूचिव प्रकवजशत गररएको छ। 
 

♦♦♦ 



 

 

 

निर्वाचि आयोग, िेपवल 

स्थविीय तह निर्वाचि २०७९ मव उम्मेदर्वर भई कविूिले तोकेको समयवर्नि ३० (तीस) ददि नभत्र 
निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश गिे उम्मेदर्वरहरुले खचाको वर्र्रण सवर्र्ानिक गिे सम्बन्िी 

अत्यन्त र्रुरी सूचिव 
प्रकवशि नमनत २०७९।५।१ 

 स्थविीय तहको निर्वाचिमव उम्मेदर्वरी ददई निर्वाचचत र्व परवचर्त भई निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को 
दफव २५ बमोचर्म निर्वाचिको अचन्तम पररणवम प्रकवचशत भएको नमनतले ३० (तीस) ददि नभत्र निर्वाचि खचाको 
वर्र्रण पेश गिे उम्मेदर्वरहरुलवई निर्वाचिमव भएको खचाको वर्र्रण निर्वाचि (कसुर तथव सर्वय) ऐि, २०७३ 
को दफव ३१ को उपदफव (४) बमोचर्म प्रमखु, उपप्रमखु, अध्यक्ष, उपवध्यक्षकव उम्मेदर्वरहरुले आफू उम्मेदर्वर 
भएको स्थविीय तहको कवयवालयमव र र्डव अध्यक्ष, मवहलव सदस्य, दनलत मवहलव सदस्य र र्डव सदस्य पदकव 
उम्मेदर्वरहरुले आफू उम्मेदर्वर भएको स्थविीय तहको सम्बचन्ित र्डव कवयवालयमव सवत ददिनभत्र सवर्ार्निक गरी 
सोको र्विकवरी सम्बचन्ित चर्ल्लवको निर्वाचि कवयवालयलवई र्व निर्वाचि आयोग िेपवलमव उपलब्ि गरवई ददिहुिु 
यो सवर्ार्निक सूचिव प्रकवशि गररएको छ। 

 निर्वाचि आयोग ऐि, २०७३ को दफव २५ बमोचर्म निर्वाचिको अचन्तम पररणवम प्रकवचशत भएको नमनतले 
३० (तीस) ददि नभत्र निर्वाचि खचाको वर्र्रण पेश गिे उम्मेदर्वरहरुको िवम िवमेशी सवहतको वर्र्रण आयोगको 
र्ेर्सवईट WWW.election.gov.np मव र सम्बचन्ित चर्ल्लवको चर्ल्लव निर्वाचि कवयवालयको सूचिव पवटीमव टवस 
गररएको र सो कवयवालयको र्ेर्सवईटमव समेत रवचखएको हदुव सूचिव पवटी र र्ेर्सवईटहरुमव हेिा सवकिे व्यहोरव 
समेत सम्बचन्ित सबैको र्विकवरीको लवनग यो सूचिव प्रकवचशत गररएको छ। 
 

♦♦♦ 
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