
(२०७४ मंसिर २१ गते विहिबार (७ हििेम्बर, २०१७) दोस्रो चरणमा िुने ‘प्रसतसनसििभा िदस्य तथा प्रदेशिभा 
िदस्य सनिााचन’ को िन्दभामा माननीय प्रमुख सनिााचन आयुक्त िा. अयोिीप्रिाद यादिले २०७४ मंसिर २० गते 
बुिबार सनिााचन आयोगको समहिया िेन्टरमा आयोजित विशेष पत्रकार िम्मेलनमा हदनुभएको िक्तव्य) । 

 

आदरणीय मतदाता आमा–बुबा, दददी–बदिनी तथा दाजु–भाइिरू 

 

१. संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ कायाान्ियनको पदिलो खुड्ककलाको रूपमा स्थानीय तिको 
ननिााचन उल्लासमय िातािरणमा सफलताका साथ सम्पन्न भइसकेको व्यिोरा यिााँिरू सबैलाई विददतै छ । संविधान 
कायाान्ियनकै क्रममा मंनसर १० गते पदिलो चरणको प्रनतनननधसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य ननिााचन मतदाताको 
व्यापक सिभानगतासदित शाड्न्तपूणा एिं व्यिड्स्थतरूपमा सम्पन्न भएको छ । 

 

२.  भोनल मंनसर २१ गते वबिीबार वबिान ७ बजेदेड्ख बेलुका ५ बजेसम्म िुने दोस्रो चरणमा ४५ ड्जल्लाको 
प्रनतनननधसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य ननिााचनको सम्पूणा तयारी पूरा भएको अिगत गराउन चािन्छु । दोस्रो चरणमा 
ननिााचन िुने प्रनतनननधसभा सदस्यका लानग १२८ ननिााचन क्षेत्रमा र प्रदेशसभा सदस्यका लानग २५६ ननिााचन क्षेत्रका 
७ िजार ७५२ मतदान स्थलका १५ िजार ३४४ मतदान केन्रमा मतदान िुने व्यिस्था गररएको छ । त्यसैगरी, 
भोनल िुने ननिााचनलाई सम्पन्न गना १ लाख ५५ िजार कमाचारीिरू मतदान काया सम्पन्न गनाका लानग खटाइसकी 
सबै मतदान केन्रमा पुनगसक्नु भएको छ । 

 

३. दोस्रो चरणको प्रनतनननधसभा सदस्य ननिााचनको पदिलो िुने ननिाानचत िुने प्रणालीतफा  जम्मा १       िजार 
६६३ जना उम्मेदिार चुनािी प्रनतस्पधाामा िुनुिुन्छ भने प्रदेशसभा सदस्यतफा  सातै प्रदेशमा गरी जम्मा २ िजार ८१९ 
जना उम्मेदिारिरू चुनािी मैदानमा िुनुिुन्छ । यस्तै, समानुपानतक ननिााचन      प्रणालीतफा  प्रनतनननधसभाका ११० 
र प्रदेशसभाका लानग २२० पदका लानग जम्मा ५ िजार ८३८ जना ननिााचनको प्रनतस्पधाामा िुनुिुन्छ । भोनलको 
ननिााचनमा १ करोड २२ लाख ३५ िजार ९९३ मतदातािरूले आफ्नो मतानधकार प्रयोग गनुािुने छ । 

 

४. अपाङ्गता भएका, गभािती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागररक, असक्त िा विरामी मतदातालाई प्राथनमकता ददई मतदान गना 
पाउने उनचत व्यिस्था नमलाउन र सिज ढङ्गले मतदानको प्रबन्ध गना सबै मतदान अनधकृतलाई आयोग ननदेश 
गदाछ । साथै दृविवििीन िा शारीररक अशक्तता भएका मतदाताले आफैं  मत सङ्केत गना नसकेमा एकाघरको 
पररिारका सदस्यले मतदान अनधकृतको स्िीकृनत नलएर िा मतदान अनधकृतको सियोगमा मत सङ्केत गना सक्ने 
व्यिस्थासमेत नमलाइएको छ । यसरी मत सङ्केत गदाा मतदाताको इच्छाविपरीत कसैबाट पनन मतदान िुने छैन 
भन्ने विश्वास आयोगले नलएको छ । 

 



५. भोनल वबिीबार वबिान ७ बजेदेड्ख अपरान्ि ५ बजेसम्म आफ्नो मतदाता नामािलीमा नाम रिेको मतदान 
केन्रमा प्रिेश गनुािुने मतदाताले मातै्र मतदान गना पाउनु िुने  छ । कुनै पनन मतदाताल ेनाम ढााँटेर अकााको नाममा 
मतदान नगनुा िुन र यदद कसैले त्यस्तो गैरकानुनी काया गरेमा कानूनबमोड्जम सजायको भागी िुनुपन ेव्यिोरासमेत 
स्मरण गराउन चािन्छु । साथै, सबै राजनीनतक     दल, उम्मेदिार तथा अन्य सरोकारिालालाई ननिााचन 
आचारसंदिताको पूणा पालना गरी असल राजनीनतक संस्कारको विकासमा योगदान पु¥याउन ननिााचन आयोग िाददाक 
अपील गदाछ । 

 

आदरणीय मतदाता आमा–बुबा, दददी–वबदिनी तथा दाजु–भाइिरू 

 

६. पदिलो िुने ननिाानचत िुने ननिााचन प्रणालीतफा  प्रनतनननधसभाका लानग िल्का िररयो रङ्गको मसीले छावपएको 
मतपत्रमा रिेका नचह्नमध्ये एउटामा र प्रदेशसभाका लानग कालो मसील ेछावपएका ननिााचन नचह्निरूमध्ये आफूलाई 
मनपन ेउम्मेदिारको कुनै एक नचह्नमा स्िड्स्तक छाप लगाई तोदकएका बेग्ला–बेग्लै मतपेदटकामा मत खसाल्नु िुन 
आग्रि गदाछु । यसैगरी, समानुपानतकतफा  मतदाताले आफूलाई मन परेको राजनीनतक दलकोेे ननिााचन नचह्नमा मत 
संकेत गनुापन े िुन्छ । त्यसका लानग िल्का रातो मसीले छावपएको मतपत्रको एउटै पानाको मानथल्लो भागमा 
प्रनतनननधसभा सदस्यका लानग मतपत्र–१ रिेको छ । त्यिी मतपत्रको तल्लो भागमा प्रदेशसभाका लानग मतपत्र–२ 
रिेको छ । ती ननिााचन नचह्निरूमध्ये मानथल्लो मतपत्रमा एउटा र तल्लो मतपत्रमा एउटा गरी दईुिटा नचह्नमा       
मत संकेत गनुापन ेिुन्छ । 

 

७. मतदान गना जााँदा कुनै कारणिशः मतदाता पररचयपत्र प्राप्त गना नसकेमा िा प्राप्त गरेको पररचयपत्र िराएमा िा 
नि भएमा पनन मतदाताको मतानधकारलाई आयोगले सुननड्ित गरेको छ । मतदानका   लानग नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपत्र िा २०७० सालमा ननिााचन आयोगबाट जारी गररएको मतदाता पररचयपत्र िा रािदानी िा सिारी चालक 
अनुमनतपत्र िा जग्गाधनी प्रमाणपत्र िा सरकारी ननकायबाट फोटोसदित जारी भएको अन्य पररचयपत्रसमेतका 
आधारमा मतदान गना पाउने ननणाय आयोगले गररसकेको व्यिोरा जानकारी गराउाँ दछु । 

 

८. आयोगले अनुमनत प्रदान गरेका राविय र अन्तरााविय पयािेक्षकिरूले यस ननिााचनमा पयािेक्षण गदैछन ् । 
पयािेक्षकिरूबाट नेपालको कानून, ननिााचन आचारसंदिता र पयािेक्षकले पालना गनुापन े      आचारसंदिताको पूणा 
पालना िुने विश्वास आयोगले नलएको छ । 

 

९  यस ननिााचनबाट नेपालको संविधान कायाान्ियन भई संघीय लोकताड्न्त्रक गणतन्त्र सुदृढ िुने र       राज्यको 
पुनसरंचना व्यििारमै लागू भएर विद्यमान सङ्क्रमणकालको अन्त्य िुने छ । तसथा यो ननिााचन अन्य ननिााचनभन्दा 
धेरै मित्िपूणा भएकाले मतदानमा सिभागी भई नेपाललाई दीगो आनथाक विकास र समवृिको मागामा लैजान आ–

आफ्नोतफा बाट योगदान पु¥याउन पनन आयोग अनुरोध गदाछ । 



 

१०. नेपालको संविधानले प्रनतनननध सभा र प्रदेश सभा सदस्य ननिााचनबाट आददिासी जनजानत, खस आया, थारू, 

दनलत, मधेसी, मुड्स्लम, अल्पसङ््यक, अपाङ्गगता भएकािरूलाई समािेशी समानुपानतक नसिान्तका आधारमा 
नेततृ्िमा पु¥याउने अनधकार सुननड्ित गरेको छ । नेपालको इनतिासमा नेपाली जनताले यस्तो अिसर कदिल्यै प्राप्त 
गरेका नथएनन,् त्यसैले यो सुिणा अिसरलाई सदपुयोग गरौं र समिृशाली नेपाल बनाउने अग्रगामी यात्रामा समादित 
िुन सबै मतदातामा आयोग िाददाक आग्रि गदाछ । 

 

११. जनताको मत लोकतन्त्रको आधार भएकाले मतदाताले स्ितन्त्र र वििेकपूणा ढङ्गले मतदान गरेको मतलाई 
सुरक्षा गनुा सबैको दानयत्ि िो । तसथा मतदान केन्रमा मतदाताले प्रदान गरेको मतलाई मु्य ननिााचन अनधकृत र 
ननिााचन अनधकृतको कायाालयसम्म सुरड्क्षतरूपमा मतपेदटका पु¥याउने कायामा सबै राजनीनतक दल, उम्मेदिारसाँग 
ननिााचन आयोग सियोगको अपेक्षा गदाछ । 

 

१२. ननिााचनमैत्री िातािरण बनाउन मित्िपूणा सियोग पु¥याउनु िुने नेपाल सरकार, राजनीनतक दल, उम्मेदिारिरू, 

नागररक समाज, मतदाता, अन्तरााविय संघ संस्था, अन्तरााविय र राविय पयािेक्षकलगायत सरोकारिाला सबैमा 
ननिााचन आयोग धन्यिाद ज्ञापन गदाछ । 

 

१३. देशका विनभन्न भागमा भएका नछटपुट ननिााचनविरोधी गनतविनध र उम्मेदिार लड्क्षत दिंसात्मक कायाबाट मतृ्यु 
िुनु भएकािरूप्रनत आयोग िाददाक श्रिाञ्जली अपाण गदाछ । साथै शोक सन्तप्त पररिारप्रनत िाददाक समिेदना र सबै 
घाइतेिरूको शीघ्र स्िास््यलाभको कामना गदाछ । एकाध घटनाबाट नडराई संविधानको कायाान्ियन र सङ्क्रमण 
कालको अन्त्य गना ननभीकतापूिाक मतदान गना मतदातािरूमा आयोग िाददाक अनुरोध गदाछ । नेपाल सरकारल े
गरेको सुरक्षाको पूणा प्रत्याभूनतप्रनत विश्वस्त िुाँदै भोनल वबिान ७ बजेदेड्ख बेलुकी ५ बजेसम्म िुने मतदान कायामा 
सिभागी भई सियोग गना ननिााचन आयोग आम मतदातािरूमा पुनः िाददाक अवपल गदाछ । 

 

आदरणीय पत्रकारज्यूिरू, 

 

१४.   अन्त्यमा आयोगको ननमन्त्रणालाई स्िीकार गरी आउनु भएकोमा सबै सञ्चारकमीलाई आयोगको तफा बाट 
िाददाक धन्यिाद ददन चािन्छु । ननिााचनको संिेदनशीलतालाई मनन ्गना र ननिााचन एिं मतदातामैत्री सत्य, त्य र 
विश्वसनीय समाचार सामग्रीिरू सम्प्रेषण गरेर सूचना पाउने नेपाली जनताको िकको सम्मान गना आयोग सविनय 
अनुरोध गदाछ । धन्यिाद 


