
   

गाउँपािलका राि य महासघं नपेाल नपेाल नगरपािलका सघं िज ला सम वय सिमित महासघं 
िमित: २०७९।१०।२१ 

ी मुख य,ू सबै ७७ िज ला सम वय सिमित 

ी मुख य,ू सबै २९३ महा/उपमहा/नगरपािलका 

ी अ य य,ू सबै ४६० गाउँपािलका 

िवषय: िनवेदन सकंलन गरी पठाउने स ब धमा 

ततु स दभमा िमित २०७९ साल बैशाख ३० गते स प न थानीय तहको िनवाचनमा उ मेदवार भई काननुबमोिजम बझुाउनपुन िनवाचन खचको 
िबवरण नबुझाउने उ मेदवारलाई कारवाही गन स ब धमा िनवाचन आयोग, नेपालको िमित २०७९।०५।३१ मा गरेको िनणयले थानीय सरकारका 
संघ/महासघंह को गि भर यानाकषण भएको छ । िनवाचन खचको िववरण नबुझाएको कारण िनवाचन आयोग, नेपालले १ लाख २३ हजार ६ सय 
५० जना उ मेदवारलाई कारवाही व प १ लाख ५० हजार दिेख ७ लाख ५० हजारस म ज रवाना गन िनणयउपर स माननीय रा पित यबूाट 
िमनाहाको लािग अनरुोध गद ज रवाना तोिकएका सबै उ मेदवारह ले संयु  िनवेदन िदने काय म रहकेो छ । यस कायको लािग सबै 
गाउँ/नगरपािलकाह बाट संयु  िनवेदनको यान कपी इमेल ा  भरैहकेो र यसै िनवेदनको आधारमा नेपाल सरकारमाफत स माननीय 
रा पित यसूम  आवेदन ग रने कृया अिघ बढेको छ । तर, िनवेदनकताह को स कल िनवेदन न ैसंकलन गरी पेश गनुपन भएकोले दहेायबमोिजम 

कृयामाफत सबै सामिुहक िनवेदन काठमाड  ि थत तपिसलमा उि लिखत ठेगानामा आइपु ने यव था िमलाउन ु हन सबै िजसस, 
महा/उपमहा/नगरपािलका र गाउँपािलकाह मा हािदक अनरुोध गदछ  ।  

िनवेदनको स कल कपी पठाउने कृया 

१. सबै महा/उपमहा/नगरपािलका र गाउँपािलकाह ले आ-आ नो संयु  िनवेदनको फाइल स बि धत िज ला सम वय सिमितको कायालयमा 
पठाउने । िज ला सम वय सिमितमा संकलन ग रस न ुपन िमित २०७९।१०।२५ गतेिभ  ।  

२. िज ला सम वय सिमितले सबै िनवेदनह  ा  भएको यिकन गरी सोको कपी एकमु  पमा काठमाड  ि थत दहेायबमोिजमको ठेगानामा पठाउने 
। पठाउने िमित २०७९।१०।२९ गते िभ  ।  
 

िज ला सम वय सिमितले संकलन गरेको संयु  िनवेदन देहायबमोिजमको ठेगानामा पठाउने । 
.स.ं सामा ी पठाउने ठेगाना स पक यि  र स पक न बर कैिफयत 

१ िज ला सम वय सिमित महासघं के ीय कायालय, 
बबरमहल (िसंहदरवार दि ण गेटको अगाडी) िज ला 
सम वय सिमित काठमाड को भवनको चौथो तला 

ी कृ णच  यौपाने, कायकारी िनदशक, िज ला सम वय सिमित महासंघ, 
स पक ९८४१५१३८०७,  
इमेल kneupane47@gmail.com, adccn@adccn.org.np 

वा 

२ नेपाल नगरपािलका संघ के ीय कायालय, बालुवाटर ी कलािनधी दवेकोटा, कायकारी िनदशक, नेपाल नगरपािलका संघ 
स पक ९८५१०५७३२१  
इमेल: mail.kalanidhi@gmail.com, muan@ntc.net.np 

वा 

३ गाउँपािलका राि य महासंघ नेपाल, के ीय 
कायालय, कमलादी काठमाड  गणेश थान पछाडी 

ी राजे साद याकुरेल, कायकारी िनदशक, गाउँपािलका राि य महासंघ 
नेपाल । स पक ९८५१०७२७८२,  
इमेल: rajendrapyakurel2015@gmail.com 
info@narmin.org.np 

 

  

======================= ======================== ======================== 

ल मीदेवी पा डे 
अ य  

गाउँपािलका राि य महासघं, नेपाल 

िभम साद ढुङ्गाना 
अ य  

नेपाल नगरपािलका सघं 

राजन मेहता 
अ य  

िज ला सम वय सिमित महासघं 

पुन च: नवाचनमा उ मेदवार भएका तर खच ववरण नबुझाइ आयोगबाट ज रवाना तो कएका सबै (मृ यु भएका 

बाहेक) को द तखत समावेश गनुहुन ।  


