�नवार्चन �नद� िशका २०७८
�म�तः २०७८।३।२५
१. मतदान
• समाजको �वधानको धारा (९) उपधारा (२) र धारा (२०) उपधारा (५) र (७) बमोिजम
आज◌ीवन सदस्य, सदस्यता शुल्क �तनर् बांक� नरहेका साधारण सदस्य र २०७८ �ावण११ गत◌े
सोमबार) अगा�ड नयाँ सदस्यता �लएका साधारण सदस्यहरुले �नवार्चनमा मतदान गनर् पाईने
छ।मतदानको ला�ग समाजको वेवसाईटको �नवार्चनसम्बन्धी �ल� (www.election.ngs.org.np) मा
आफ्नो सदस्यता नं., मोबाईल नम्बर र समाजमा रिज�र भएको ईमेल ��व� गर� �म�त २०७८
�ावण २५ गते मध्यान्ह १२:०० बजेसम्म आफ्नो मतदाता नामावल� अ�ाब�धक गनुप
र् न�छ।
• मतदान �व�ु�तय माध्यमबाट हुने भएकोले �म�त २०७८ �ावण २७ गते बुधबार (अग� ११,
२०२१) नेपाल� समय अनुसार मध्यान्ह १२:०० बजे (GMT ६:१५) बाट खुला हुनेछ। यसअिघ
उम्मेदवारहरुको उपिस्थ�तमा अ��म भोट नखसेको ए�कन गर� मुच ुल्का ग�रनेछ। मतदानको समय
२०७८ �ावण २९ गते शु�बार (अग� १३, २०२१) नेपाल� समय अनुसार १७:०० बजे
(GMT ११:१५) सम्म हुने छ।
• मतदानप�छ �नवार्चन कायार्लयमा उपिस्थत उम्मेदवारहरुको ईमेलमा �ा� भे�र�फकेशन कोड
रािखसकेप�छ मतगणनाको नतीजा �ा� हुनेछ।
• कुनै �वशेष कारणवश मतदान �व�ु�तय माध्यमबाट हुन नसक्ने अवस्था आएमा

मतदानका अन्य

���यावारे जानकार� गराईने छ। सो सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक परे मा �म�त २०७८ �ावण २०
ु
गते बुधबार अग� ४, २०२१) अगावै �नवार्चन उपउपस�म�त २०७८ र उम्मेदवारहरुको सं य�
बैठकबाट आबश्यक ���या �नधार्रण ग�रने छ।उम्मेदबारहरु उपिस्थत नभएमा वा उपिस्थत भएर
प�न �नणर्यमा हस्ताक्षर नगरे ताप�न �नवार्चन ���या �नधार्रणमा कुनै बाधा पन� छै न ।
• �नवार्चन अव�धभर अनावश्यक बाद�बबाद तथा अन्य अबान्छ�नय कायर्हरु गनर् �नषेध ग�रएको छ ।
२. उम्मेदबार
•

समाजको �वधानको धारा (२०)उपधारा (६)र (७) बमोिजम सदस्यहरुले �नवार्चनमा उम्मेदबार�
�दन तथा �फतार् �लन पाईने, उम्मेदबार� �दएको पद हे रफेर गनर् पाईने, उम्मेदबारको �स्ताव तथा
समथर्न गनर् पाईने र उम्मेदबारले आप्mनो च ुनावको �चार तथा �सार गनर् पाईने छ ।

•

�नवार्चनको सूचना हुन अगा�ड १ बषर् अव�ध पूरा गर� सकेका मता�धकार �ा� आिजवन तथा
सदस्यता शुल्क �तनर् बांक� नरहे का साधारण सदस्यहरुले कायर्का�रणी उपस�म�तको कुनै प�न
पदा�धकार� वा सदस्यको रुपमा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

•

उम्मेदबार�

�दन

स्वयम उम्मेदबार उपिस्थत भई �नवार्चन उपस�म�त २०७८ ले तयार पारे को

ढांचाको उम्मेदबार� �दने फाराममा एक जना �स्तावक र एक जना समथर्कको नाम, सदस्यता
नम्बर र सह� स�हत आप्mनो नाम, सदस्यता नम्बर र सह� गर� २० औ ं कायर्का�रणी
उपस�म�तको पदा�धकार�हरुको ला�ग �नवार्चन सम्बिन्ध सूचनामा

�कािशत �म�त २०७८ �ावण

3 गते आईतबार(जुलाई 1८, २०२१) दे िख २०७८ �ावण ८ गते शु�बार (जुलाई २३,
२०२१) सम्म सावर्ज�नक �बदाको �दन बाहे क समयः ११:०० बजे दे िख १६:०० बजे सम्म र
शु�बारका �दन ११:०० बजे दे िख १४:०० बजे सम्म �नवार्चन उपस�म�त २०७८ को
कायर्कक्ष, खानी तथा भूगभर् �बभाग, लै नचौर, काठमाड�मा उम्मेदबार� �दन स�कन्छ। सो
समयाव�ध �भ� उम्मेदबार� नपरे का पदहरुका ला�ग २०७८ �ावण १० गते (जुलाई २५,
२०२१) दे िख उम्मेदबार� नपरे सम्म एक एक �दनको थप गर� अ�धकतम २ �दन को थप
समयाव�धसम्म रहने छ ।
•

उम्मेदबार� �दने अिन्तम �दन वा आवश्यक परे मा थप २ �दन समयाव�ध �भ� �नवार्चन
उपस�म�त

२०७८

को

उपिस्थ�तमा

उम्मेदबार�हरु

बीच

छलफल

गर�

उम्मेदवारहरुकै

स्व�ववेकले सोह� उम्मेदबार� �दएको फाराममा उम्मेदबारले सह� गर� उम्मेदबार� �दएको पद
हे रफेर गनर् तथा उम्मेदबार� �फतार् �लन स�कन्छ। उम्मेदबारहरुको अिन्तम नामावल� २०७८
�ावण १२ गते १६:०० बजे �कािशत ग�रने छ ।
•

मता�धकार �ा�

एक जना सदस्यले कुनै एक जना उम्मेदबारको मा� �स्ताव र समथर्न गनर्

पाईने छ। �नवार्चन उपस�म�त २०७८ का अध्यक्ष र सदस्यहरुले उम्मेदबारको �स्ताव वा
समथर्न गनर् र उम्मेदबार� �दन पाईने छै न ।
•

उम्मेदबारहरुले अरुलाई बाधा नपुग्ने गर� मयार्दा पुवक
र् तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर�
स्वतन्� रुपमा आफ्नो �चार �सार तथा �बजय उत्सव गनर् पाईने छ ।

