(२०७४ मंसिर १० गते (२६ नोभेम्बर, २०१७)

आइतवार िम्पन्न भएको पहिलो चरणको

‘प्रसतसनसििभा र प्रदे शिभा िदस्य सनवााचन’ का िन्दभामा माननीय प्रमुख सनवााचन आयुक्त डा.
अयोिीप्रिाद यादवले समसडया िेन्टरमा आज मङ्सिर १० गते िााँझ आयोङ्जत पत्रकार िम्मेलनमा
ददनुभएको वक्तव्य)
आदरणीय मतदाता बुवा, आमा, दददी बहिनी तथा दाजुभाइिरू,
१.

ु का
प्रसतसनसििभा र प्रदे शिभा िदस्यको पहिलो चरणको सनवााचन आज मं सिर १० गते मुलक
३२ ङ्जल्लामा शाङ्न्तपूण,ा उत्िािजनक र मतदाताको व्यापक ििभासगतामा िम्पन्न भएको छ
। प्रसतसनसििभातर्ा ३७ सनवााचन क्षेत्र र प्रदे शिभाका लासग ७४ सनवााचन क्षेत्रमा आज
भएको मतदान काया ऐसतिासिक रूपमा िर्ल भएको जानकारी ददन पाउाँदा आयोग िहषात छ
। पहिलो चरणको सनवााचनका लासग कायम भएका ४ िजार ४६५ मतदान केन्रमध्ये
सछटर्ूट बािे क िबै मतदान केन्रमा मतदान काया शाङ्न्तपूण ा वातावरणमा िम्पन्न भएको छ
।

२.

केिी मतदान केन्रमा मतदान प्रसतसनसि िमयमा उपङ्स्थत नभएका कारणले केिी हिलो
मतदान आरम्भ भएपसन िबै मतदान केन्रिरूमा तोहकएकै िमयमा सनवााचन शुरू भएको सथयो
। असिकााँश मतदान केन्रमा हविान ७ बजे अगासडदे ङ्ख नै मतदातािरू मतदानका लासग
ु एको सथयो । मतदाता उत्िाजनकरुपमा मतदानमा ििभागी
उत्िािपूवक
ा
पङ्सक्तबद्ध िुनभ
भएबाट िं हविान कायाान्वयनलाई पूणत
ा ा ददन, िं घीय लोकताङ्न्त्रक गणतन्त्रलाई िं स्थागत गना
ु मा राजनीसतक स्थाहयत्व ददने कायाप्रसत नेपाली
र मतदाताको व्यापक ििभासगताबाट मुलक
जनता प्रसतवद्ध रिेको प्रष्ट भएको छ । जनताको यि हकसिमको ििभासगता र प्रसतवद्धताको
सनवााचन आयोग उच्च िम्मान गदाछ ।

३.

ु
सनवााचन आयोगङ्स्थत िं यक्त
सनवााचन िञ्चालन केन्रमा प्राप्त प्रारङ्म्भक हववरण अनुिार, ६५
प्रसतशतभन्दा बिी मतदान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । आज भएको मतदानमा
िबैभन्दा बिी बाजुरा ङ्जल्लामा ८० प्रसतशत मतदान भएको छ । मतदानमा खिेको मत
ाँ डा अझ बढ्निक्ने आयोगले अनुमान गरे को छ ।
प्रसतशतको आक

४.

ु् य सनवााचन असिकृतले ददनुभएको जानकारी अनुिार, रुकुम
आज भएको मतदानमा मुख्
पङ्िमको बाहर्कोट गाउाँपासलका वडा नं. ५ को रत्न मा.हव. ‘क’ मतदान केन्र र िोिी
ङ्जल्लाको आठबीिकोट नगरपासलका वडा नं. ११ ङ्स्थत राहिय मा.हव. गत्तिै ना ‘ख’ मतदान
केन्रमा मतपेहटकामा आगलागी भएको कारणबाट मतदान काया स्थसगत भएको छ । स्थसगत

भएका मतदान केन्रमा मुख्य सनवााचन असिकृतले सछट्टै नै पुनः मतदान गने व्यवस्था समलाउने
जानकारी ददन चािन्छु । यिरी ४ िजार ४६५ मतदान केन्रमध्ये दुईवटा मतदान केन्रमा
मात्र पुनः मतदान िुने भएको छ ।
५.

आज मतदान िम्पन्न भए लगत्तै िबैैै मतपेहटका िुरङ्क्षत तवरबाट ङ्जल्ला िदुरमुकामङ्स्थत
मुख्य सनवााचन असिकृत र सनवााचन असिकृतको कायाालयमा िङ्कलन गने काम िमेत शुरू
भइिकेको छ । यिरी िं कलन भएका मतपेहटकािरू मुख्य सनवााचन असिकृत वा सनवााचन
असिकृतको प्रत्यक्ष रे खदे ख, सनयन्त्रण र व्यवस्थापनमा रिन्छनु् । मतपेहटकािरू मुख्य
सनवााचन असिकृत, सनवााचन असिकृत, िुरक्षा सनकाय र राजनीसतक दल तथा उम्मेदवारिरूको
ििमसतमा हवश्विनीय िं गबाट िुरङ्क्षत स्थानमा राख्ने प्रवन्ि समलाइएको छ । यिी मङसिर
२१ गते दोस्रो चरणको प्रसतसनसििभा र प्रदे शिभा िदस्य सनवााचनको मतदान िहकए लगत्तै
मतगणना शुरू गने व्यवस्था समलाइएको छ ।

६.

सनवााचनका लासग नेपाल िरकारले गरे को िुरक्षा प्रवन्ि प्रभावकारी रिे का कारण सनवााचन
शाङ्न्तपूणरु
ा पमा िम्पन्न भएको छ । यिका िाथै सनवााचनका लासग अनवरतरूपमा खहटई
काया िम्पन्न गने सनवााचन आयोगका िम्पूण ा कमाचारीिरू र सनवााचनमा खहटएका िम्पूण ा
राििेवक कमाचारीिरूको आयोग प्रशंिा गदै िन्यवाद ददन चािन्छ । सनवााचनलाई िर्ल
पाना अिमु् भूसमका खेल्नुिन
ु े िम्पूण ा राजनीसतक दल, उम्मेदवार र दलका कायाकतााले दे खाउनु
भएको िियोग, िद्भाव र मैत्रीपूण ा व्यविार, िमझदारी र िकारात्मक ििभासगताप्रसत आयोग
आभार प्रकट गदाछ । मतदान कायालाई िर्ल बनाउने कायामा िियोग पु¥याउने नेपाल
िरकार, समत्र राि, दातृ सनकाय, हवकाि िाझेदार िं स्था तथा अन्तरााहिय िमुदाय एवं राहिय
अन्तरााहिय पयावेक्षक तथा नागररक िमाज, आम मतदाता, िम्पूण ा िञ्चारकमीको िियोग एवं
िद्भावप्रसत आयोग पुनः िन्यवाद ददन चािन्छ ।

७.

पहिलो चरणको मतदानका काया िम्पन्न भएपसछ अब िामी िबैको ध्यान यिी मङ्सिर २१
गते िुन गइरिेको प्रसतसनसििभा र प्रदे शिभा िदस्यको दोस्रो चरणको सनवााचनमा केङ्न्रत
भएको छ । स्थानीय तिको सनवााचन तथा पहिलो चरणको सनवााचनमा जस्तै दोस्रो चरणको
सनवााचनलाई िर्ल पानाका लासग पसन नेपाल िरकार, राजनीसतक दल, उम्मेदवार, मतदाता,
िुरक्षा सनकाय, समत्र रािलगायत िम्बद्ध िबैिाँग िकारात्मक िियोगका लासग आयोग आग्रि
गदाछ ।

आदरणीय पत्रकार समत्रिरू
८.

पहिलो चरणको प्रसतसनसििभा र प्रदे शिभा िदस्य सनवााचनको मतदान कायालाई यिअङ्घको
स्थानीय तिको सनवााचनमा जस्तै िर्ल बनाउन आम िञ्चार जगत्ले खेलेको भूसमकाप्रसत
आयोग िन्यवाद ददन चािन्छ । मतदानको िमाचार िङ्कलन र िम्प्रेषणमा िञ्चारकमी
समत्रिरूले दे खाउनु भएको जााँगर, उत्िाि र लगनशीलताको आयोगले उच्च कदर गरे को छ
। हवसभन्न ठाउाँबाट प्रत्यक्ष प्रशारणमार्ात मतदातालाई िुिूङ्चत पाने कायामा िञ्चारकमीिरूले
ु्
पुरयाउनु
भएको योगदानको िमेत आयोग प्रशंिा गदाछ ।

िन्यवाद

