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मिमि: २०७८।६।१३

लैविक सिािेशी नीमि कार्ाान्िर्न िथा मनिााचनिा दुष्प्प्रचार सम्बन्धी
ँ अन्िरविर्ा कार्ािि
सरोकारिालासग

मनिााचन आर्ोगको आर्ोजनािा कास्की जजल्लाजस्थि विमिन्न राजनीमिक दल¸ सं घ-सं स्था िथा पत्रकारहरुसँग लैविक सिािेशी नीमि

ँ अन्िरविर्ा कार्ािि मिमि २०७८।०६।१३ गिे पोखरािा सम्पन्न
कार्ाान्िर्न िथा मनिााचनिा दुष्प्प्रचार सम्बन्धी सरोकारिालासग
िएको छ ।
कार्ािििा

मनिााचन आर्ोगका िाननीर् मनिााचन आर्ुक्त डा. जानकी कुिारी िुलाधरले कार्ाििको सिुद्घघाटन गदै सं विधानले

प्रदान गरे को सं िैधामनक दावर्त्ि पूरा गने िििा मनिााचन आर्ोगले मनिााचनलाई स्िच्छ, स्ििन्त्र, मनष्प्पक्ष, विश्वसनीर् र िीिव्र्र्ी बनाउने
ददघाकालीन सोचका साथ सं िैधामनक व्र्िस्था, विद्यिान कानून, िवहला सशजक्तकरण, सिािेशी नीमि र विगिका मसकाई िथा
उपलजधधहरुको सिीक्षा गदै मनिााचन आर्ोगले पमन मनिााचन व्र्िस्थापनिा लै विक िथा सिािेशी नीमि, २०७७ िजुि
ा ा गरी कार्ाान्िर्निा
ल्र्ाएको बिाउनुिर्ो । त्र्सै गरी कार्ािििा सहिागीहरुबाट प्राि सुझािहरुलाई मनिााचन आर्ोगले मलवपबद्ध गदै जाने र कार्ान्िर्निा
लै जाने साथै आगािी ददनिा पमन सरोकारिालहरुको क्षििा अमिबृवद्ध गना आर्ोगले र्स्िा कार्ािि गदै जाने बिाउनुिर्ो ।
कार्ािििा प्रदे श मनिााचन अमधकारी श्री हुिनाथ पराजुलीले स्िागि िन्िव्र् राख्नुिएको मथर्ो िने मनिााचन आर्ोगका उपसजचि
श्री सुर् ा प्रसाद गौििले कार्ाििको औजचत्र् िामथ प्रकाश पानुि
ा एको मथर्ो । त्र्सै गरी विकास साझेदार सं स्था International Foundation
for Election System (IFES) का सं चार अमधकृि श्री रोशन शिाा नेपालले शुिकािना िन्िधर् राख्नुिएको मथर्ो िने कार्ाििको सं चालन
िििा िल्ल श्रे ष्ठले गनुि
ा एको मथर्ो ।

कार्ािििा मनिााचन सं चालन िथा व्र्िस्थापन¸ मनिााचन व्र्िस्थापनिा लै विक िथा सिािेशी नीमिका पक्षहरु¸मिथ्र्ा

सूचना¸दुष्प्प्रचार र द्धेषपूणा अमिव्र्जक्त रोकथाि र सिािेशी नीमिको प्रिािकारी कार्ाान्िर्नका लामग सरोकारिालाहरुको िूमिका विषर्िा ४
िटा कार्ापत्रहरु प्रस्िुि िएका मथए । कार्ाििको प्रस्िुिीकरण मनिााचन आर्ोग र प्रदे श मनिााचन कार्ाालर्, पोखराबाट िएको मथर्ो ।
कार्ाििको सिापनका िििा िाननीर् मनिााचन आर्ुक्त डा. जानकी िुलाधरले प्रदे श िथा स्थानीर् िहिा पमन सिािेशी िगाको
सुमनजतिििा गना कार्ािि गदै जाने र मनिााचन आर्ोगले र्सिा सहकार्ा र सिन्िर् गने बिाउनुिर्ो । साथै मनिााचनलाई स्िच्छ स्ििन्त्र
र मनतपक्ष बनाउन आि नागररकहरुको सहिामगिा बढाउन आर्ोग एक्लै ले िात्र निएर सरोकारिालाहरुको साथ सिथान र िहत्िपूणा
िूमिका रहने बिाउनुिर्ो । साथै राजनीमिक दल, सं घ सं स्था र स्थानीर् िहले सं चालन गने सबै कार्ािििा लै विक सिािेशी जस्िा

विषर्हरुलाई सिािेश गदै लै जाने र स्थानीर् िहको पाठ्यिििा पमन मनिााचन जशक्षा र लैं विक िथा सिािेशी विषर्हरुलाई सिेट्नुपने
बिाउनुिर्ो ।
कार्ािििा प्रदे श िहिा प्रमिमनमधत्ि गने राजनीमिक दलका लै विक िथा सिािेशी सम्पका व्र्जक्तहरु¸ प्रदे श िुख्र्िन्त्री िथा

िन्त्रीपररषद् कार्ाालर्का किाचारी¸ प्रदे श सािाजजक विकास िन्त्रालर् र पोखरा िहानगरपामलकाका सािाजजक क्षेत्र हेने किाचारी¸ पत्रकार
िहासं घका प्रमिमनमध¸ अपांगिा िएका व्र्जक्त¸ लै विक िथा र्ौमनक अल्पसं ख्र्क प्रमिमनमध¸ अन्िरपाटी िवहला सं जालका प्रमिमनमध र जजल्ला
सिन्िर् समिमिका प्रमिमनमध गरी २६ जनाको सहिागीहरुको उपजस्थमि रहे को मथर्ो िने कार्ािििा सहिागीको िर्ाबाट लै विक िथा
अल्पसं ख्र्क प्रमिमनमध मबजन्दर्ा गौिि¸ राजनीमिक दलको िर्ाबाट नेपाली कांग्रसका जजल्ला सजचि दे िेन्र रानािाट र जजल्ला सिन्िर्

समिमिका प्रमिमनमध मसिादे िी विकले िन्िधर् राख्दै कार्ािि अत्र्न्िै र्लदार्ी र ज्ञानबद्धाक िएको र मसकाईलाइ व्र्ािहारिा कार्ाान्िर्न
गने प्रमििद्धिा सिेि जनाउनुिर्ो ।
……….……………..
(हुिनाथ पराजुली)
प्रदे श मनिााचन अमधकारी

