
(२०७४ फैशाख ३१ गते (१४ भे, २०१७) सम्ऩङ्ङ हङ्टने ‘स्थानीम तह ङ्झनर्ााचन’ को तमायीका ङ्जर्षमभा 
भाननीम प्रभङ्टख ङ्झनर्ााचन आमङ्टक्त डा. अमोधीप्रसाद मादर्रे २०७३ चैत ६ गते ङ्झभङ्झडमा सेन्टयभा आमोङ्ञजत 

ङ्जर्शेष ऩत्रकाय सम्भेरनभा ङ्छदनङ्टबएको र्क्तव्म) 

आदयणीम भतदाता ङ्छददीफङ्जहनी तथा दाजङ्टबाइहरू,   

१. सॊङ्जर्धानसबाफाट जायी बएको ‘नेऩारको सॊङ्जर्धान’ रे व्मर्स्था गयेफभोङ्ञजभ ७४४ र्टा स्थानीम तहको 
ङ्झनर्ााचन कामाक्रभराई ङ्झरएय ङ्झनर्ााचन आमोग तऩाईहरूको घयदैरोभा आउन रागेको ङ्जर्ङ्छदतै छ । स्थानीम 
तह ङ्झनर्ााचनभा २०७४ फैशाख ३१ गते आइतफाय ङ्झफहान ७ देङ्ञख साॉझ ५ फजेसम्भ भतदान हङ्टने जानकायी 
महाॉहरूरे ऩाइसक्नङ्ट बएको छ ।  राभो सभमऩङ्झछ हङ्टन रागेको य सॊङ्जर्धानरे प्रदान गयेका अङ्झधकायहरूराई 
प्राप्त गना मो ङ्झनर्ााचन एक भात्र रै्धाङ्झनक फाटो हो । स्थानीम तहभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध नहङ्टॉदाको ऩीडा महाॉहरूरे 
बोङ्झगसक्नङ्ट बएको छ । सॊघीम सॊयचना अनङ्टसाय स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचन बई अफ फङे्ङ स्थानीम सयकाय 
तऩाईको घय छेउको सयकाय हङ्टने छ । मसयी फङे्ङ सयकायभा भङ्जहरा , दङ्झरत, अल्ऩसङ्ख्मकसङ्जहतको सभारे्शी 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् यहने छ । सॊरै्धाङ्झनकरूऩभा नै स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचनभा भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र्राई सफैबन्दा 
फढी प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएको छ । मस ङ्झनर्ााचनफाट ४० प्रङ्झतशतबन्दा फढी भङ्जहरा ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने य दङ्झरत 
तथा अल्सॊ्मकसङ्जहतको सभारे्शी स्र्रूऩको स्थानीम सयकाय फङे्ङ छ ।   

२. स्थानीम ङ्झनर्ााचन रोकतन्त्रको जगराई फङ्झरमो फनाउने ङ्झनर्ााचन हो । रोकतन्त्रको राभो रडाईभा 
खाङ्चयएका याजनीङ्झतक दरहरू स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचनराई सपर फनाउन राग्नङ्ट बएको छ । व्मर्स्थाङ्जऩका –

सॊसङ्जित्र य फाङ्जहय यहेका याजनीङ्झतक दर य मसका नेताहरू रोकतन्त्रको भूल्म , भान्मता य आदशाप्रङ्झत प्रङ्झतफद्ध 
हङ्टनङ्टहङ्टन्छ । कसैरे आफ्ना कङ्ट नै भाग य असन्तङ्टङ्जिराई ऩङ्झन जनताभाझ नै याखेय भताङ्झधकायको फरभा ऩूया 
गयाउने फाटोभा सफै ऩऺ राग्नङ्ट नै हङ्टने छ बङे्ङ ङ्जर्श्वास आमोगरे ङ्झरएको छ । सॊङ्जर्धानरे प्रदान गयेको 
सॊरै्धाङ्झनक दाङ्जमत्र् ऩूया गना ङ्झनर्ााचन आमोग प्रङ्झतफद्ध य सऺभ छ । स्थानीम तह , प्रदेशसबा य सॊघीम 
सॊसद्को ङ्झनर्ााचन २०७४ भाघ ७ ङ्झबतै्र हङ्टनैऩछा बङे्ङ सॊरै्धाङ्झनक प्रार्धानप्रङ्झत दरहरू जानकाय हङ्टन ङ्टहङ्टन्छ । 
आमोगरे स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनको तमायीराई तीव्र फनाएको छ , केन्रीमस्तयको तमायी अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेको 
छ बने अफ ङ्ञजल्रास्तय हङ्टॉदै आमोग स्थानीम तहसम्भ ऩङ्टग्न अगाङ्झड फङ्जढसकेको छ । तोङ्जकएको सभमभा नै 
ङ्झनर्ााचन गयाउन आमोग दृढ सङ्कङ्ञल्ऩत छ ।  

३. रोकतन्त्रको फङ्झरमो जगभा नै आभसञ्चाय भाध्मभको ङ्जर्कास सम्बर् बएकारे देशबयका सफै सञ्चाय 
रगानीकताा य सञ्चायकभीहरूराई ङ्झनर्ााचन आचायसॊङ्जहताको ऩारना गना य उल्रङ्घन गनेहरूप्रङ्झत खफयदायी 
गनासभेत आमोग हाङ्छदाक आह्वान गदाछ । सार्ाबौभ भतदाताको अङ्झधकायभाङ्झथ कोही कसैफाट धार्ा फोल्ने 
कामा हङ्टन ऩङ्झन सक्छ , त्मसप्रङ्झत चनाखो बएय ऩहयेदायी ( र्ाचडग) को बङू्झभका ङ्झनर्ााह गना प्रभङ्टख आमङ्टक्तको 



हैङ्झसमतरे सञ्चायजगत्सॉग हाङ्छदाक अनङ्टयोध गदाछङ्ट  । ङ्झनर्ााचनराई ङ्झनष्ऩऺ, स्र्तन्त्र य ङ्जर्श्वसनीम फनाउन आभसञ्चाय 
भाध्मभको भहत्र्ऩूणा बङू्झभका यहन्छ । ऩत्रकाय ङ्झभत्रहरूरे ङ्झनर्ााचनको सॊरे्दनशीरताराई भनन गयेय अझ 
फढी सॊरे्दनशीर बई सत्म , तथ्म य ङ्जर्श्वसनीम सूचना प्रर्ाह गयी ङ्झनर्ााचनको अङ्झबमानराई सपर फनाउन 
आमोग अऩीर ऩङ्झन गदाछ । ङ्झनर्ााचन आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घन कहीीँ कसैफाट ऩङ्झन हङ्टने छैन बङे्ङ आमोगरे 
अऩेऺा गयेको छ ।  

४. ङ्झनर्ााचन आमोग एक्रैरे ङ्झनर्ााचन सम्ऩङ्ङ गयाउन सक्दैन । ङ्झनर्ााचनराई सपर फनाउने दाङ्जमत्र् 
हाभी सफै नेऩारीको हो । मसभा नेऩार सयकाय , याजनीङ्झतक दर, नागङ्चयक सभाज, आभसञ्चायकभी, फङ्टङ्जद्धजीर्ी, 
ङ्झनजाभती प्रशासन , सङ्टयऺा ङ्झनकाम , सॊरै्धाङ्झनक अङ्ग , आभ भतदातारगामत सफैको साथ , सहमोग य ङ्जर्श्वास 
आर्श्मक ऩछा । तसथा मो ऐङ्झतहाङ्झसक ङ्झनर्ााचन प्रङ्जक्रमाराई सपर फनाउने अङ्झबमानभा राग्न आमोग सम्फद्ध 
सफैसॉग हाङ्छदाक अनङ्टयोध गदाछ ।  

आदयणीम ऩत्रकाय ङ्झभत्रहरू,  

५. ङ्झनर्ााचन आमोगरे स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचनको तमायी उच्च प्राथङ्झभकताभा याखेय हाम्रा भाननीम 
ङ्झनर्ााचन आमङ्टक्तहरू य कभाचायी साथीहरू ङ्छदनयात खङ्जटयहनङ्ट बएको छ । आमोगरे स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनभा 
७४४ र्टा स्थानीम तहका राङ्झग ३६ हजाय ६३९ ऩदभा ङ्झनर्ााचन गयाउने तमायी अगाङ्झड फढाएको छ । 
मस ङ्झनर्ााचनफाट ४ भहानगयऩाङ्झरका , १३ उऩभहानगयऩाङ्झरका य २४६ नगयऩाङ्झरकाका राङ्झग २६३ जना 
प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख गयी ७२६ जना ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने छन ्। मसैगयी , ४८१ गाउॉऩाङ्झरकाफाट अध्मऺ य उऩाध्मऺ 
गयी ९६२ जना ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने छन ्। ६ हजाय ६८० र्डाफाट त्मङ्झतकै सॊ्माभा र्डाअध्मऺ य देशबयफाट 
२६ हजाय ७२० र्डा सदस्म ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने छन ्। सॊङ्जर्धानरे व्मर्स्था गयेअनङ्टसाय मो ङ्झनर्ााचनफाट १३ 
हजाय ३६० जना भङ्जहरा ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने छन ्। त्मसभा ६ हजाय ६८० दङ्झरत भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् हङ्टने छ 
बने अन्म दङ्झरत तथा अल्ऩसङ्ख्मक गयी एक हजाय ७५१ प्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेत ङ्झनर्ााङ्ञचत हङ्टने छन ्। स्थानीम 
तहभा मस्तो सभारे्शी ङ्जहसाफरे ङ्झनर्ााचन हङ्टन रागेको ऩङ्जहरो ऩटक हो ।  

६. साभग्री व्मर्स्थाऩन : 

आमोगरे ङ्झनर्ााचनभा ६७ प्रकायका ङ्झनर्ााचन साभग्रीको व्मर्स्थाऩन गनङ्टाऩने हङ्टन्छ । त्मसराई आमोगरे दङ्टई 
प्रकायरे साभग्री व्मर्स्थाऩन गने प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाएको छ । नेऩारभा उऩरब्ध हङ्टने साभग्री हाभी आपैं  
व्मर्स्थाऩन गर्र्छौैैैॊ बने नेऩारभा उऩरब्ध नहङ्टने साभग्रीहरू ङ्झछभेकी ङ्झभत्रयािसॉग अनङ्टयोध गयेका छौं । केही 
बौङ्झतक साभग्री य ङ्झनर्ााचन ङ्ञशऺाका साभग्री ङ्जर्कास साझेदाय सॊघ सॊस्थासॉग अनङ्टयोध गयेका छौं ।  

७. भतऩत्र छऩाइ व्मर्स्थाऩन :   



भतऩत्र छऩाइका राङ्झग आर्श्मक ऩने सेतो कागज जनकङ्ञशऺा साभग्री केन्रभा उऩरब्ध बइसकेको , त्महाॉको 
सङ्टयऺा नेऩारी सेनारे गने व्मर्स्था ङ्झभराइएको य आजैदेङ्ञख भतऩत्र छऩाइ सङ्टरू गने गयी तमायी प्रङ्जक्रमाराई 
अगाङ्झड फढाइएको जानकायी गयाउॉछङ्ट  । स्थानीम तह ङ्झनर्ााचन सभारे्शी यहेको य ङ्जर्ङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दरको 
ङ्झनर्ााचन ङ्ञचह्न भतऩत्रभा अङ्झनर्ामारूऩभा सभारे्श गनङ्टाऩने बएको छ । भतऩत्रभा ऩमााप्त भात्राभा स्र्तन्त्र 
ङ्झनर्ााचन ङ्ञचह्न याख्नङ्टऩने अर्स्था हङ्टॉदा भतऩत्रको आकाय ठूरो बएको छ । हाभीरे भतदाताराई सङ्ञजरो हङ्टने 
ङ्जकङ्झसभरे भतऩत्रको आकाय ङ्झडजाइन गने सक्दो प्रमास गयेका छौं । तैऩङ्झन ङ्ञजल्रागतरूऩभा याजनीङ्झतक 
दरको सङ्जक्रमताराई ध्मान ङ्छदई ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ६ आकायका भतऩत्रको ङ्झडजाइन गयेका छौं । देशका ७५ ङ्ञजल्राभा 
दताा बएका याजनीङ्झतक दरको सङ्ख्माराई ध्मानभा याखी ७४४ स्थानीम तहका राङ्झग ७५ प्रकायका 
भतऩत्रको छऩाइ गङ्चयने छ ।  

८. भतदाता नाभार्री : 

आमोगरे भतदाता नाभार्रीराई मही चैत २० गतेसम्भ अङ्ञन्तभरूऩ ङ्छदने तमायीका साथ प्रशोधनको काभ 
बइयहेको छ । कङ्चयफ एक कयोड ४० राख भतदाताको सॊ्मा हङ्टने आमोगको अनङ्टभान छ । स्थानीम तहको 
ऩङ्टन्सॊयचना बएफाट भतदाताको ठेगाना ऩङ्चयर्तान बएको हङ्टॉदा त्मसराई ङ्झभराउन आमोगराई फढी सभम 
रागेको हो । नमाॉ सॊयचना अनङ्टसायको स्थानीम तहको नाभ , र्डा खङ्टल्ने गयी भतदाताको नाभार्रीराई 
अद्यार्ङ्झधक गने प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाइएको छ । भतदाता नाभार्रीको तमायी ऩूया बएऩङ्झछ भतदाता 
ऩङ्चयचमऩत्र छऩाइको कामा अगाङ्झड फढ्ने छ । भतदाता नाभार्री आमोग आपैं रे छाप्ने छ । भतदाता 
नाभार्रीराई अङ्ञन्तभरूऩ ङ्छदन भतदान केन्र ऩङ्टनयार्रोकनको कामा बइयहेको छ । स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनभा 
२०७३ पागङ्टन ९ गते १८ र्षा ऩूया बई भतदाता नाभार्रीभा नाभ दताा गयाएका भतदातारे भातै्र भताङ्झधकाय 
प्रमोग गना ऩाउने कानङ्टनी व्मर्स्था यहेको छ ।  

९. भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र  

सॊङ्जर्धानसबा ङ्झनर्ााचन २०७० को ऩङ्चयचमऩत्र प्रमोगको सपरताऩङ्झछ आमोगरे यणनीङ्झतक मोजना तमाय ऩायी 
अगाङ्झड फढेको छ साथै जनचाहना अनङ्टरुऩ नमाॉ ङ्जकङ्झसभको भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र आमोगभै छाङ्जऩॉदैछ । भतदाता 
नाभार्री ऐन २०७३ अनङ्टसाय भतदानका राङ्झग भतदाता ऩङ्चयचमऩत्र अङ्झनर्ामा छ । मो ऩङ्चयचमऩत्रभा बामड 
प्माण्टोग्राप, भाइक्रो टेक्स्ट, र्ाटयभाका  य प्रभाणीकयण गना सङ्जकने क्मूआय कोड सभेत याङ्ञखएको छ ।  

१०. भतदाता ङ्ञशऺा : 

धेयै र्षाऩङ्झछ हङ्टन गइयहेको स्थानीम ङ्झनर्ााचन अङ्झन हाभीसॉग बएको थोयै सभम, स्थानीम सयकायको नमाॉ सॊयचना, 
भतऩत्रको ङ्झडजाइन सफै भतदाताका राङ्झग नमाॉ एर्ॊ जङ्जटर हङ्टने हङ्टॉदा भतदाता ङ्ञशऺा मसऩाङ्झर अत्मन्त 



च ङ्टनौतीऩूणा यहेको छ । उम्भेदर्ायका रुऩभा भङ्जहरा सहबाङ्झगता अत्मन्त फढी हङ्टन ङ्टऩने आर्श्मकता बएकारे 
भङ्जहरा भतदाता भात्र हैन, भङ्जहरा उम्भेदर्ायराई ऩङ्चयरङ्ञऺत गयेय ङ्जर्शेष भतदाता ङ्ञशऺा कामाक्रभ ल्माइॉदैछ । 
भतदाता ङ्ञशऺाराई प्रबार्कायी फनाउने आमोगको नीङ्झत अनङ्टसाय , ताङ्झरभप्राप्त भतदाता ङ्ञशऺा कामाकतााराई 
घयघयभा ऩङ्टग्ने व्मर्स्था गङ्चयएको छ । मसका राङ्झग एक भतदान केन्र एक भतदाता ङ्ञशऺा कामाकतााको 
ङ्जहसाफरे २१ हजाय कभाचायी ऩङ्चयचारन गङ्चयने छ । मसका साथै आभसञ्चाय भाध्मभफाट ऩङ्झन ङ्झनर्ााचनसॉग 
सम्फङ्ञन्धत सूचना तथा सन्देशहरू प्रकाशन तथा प्रसायण गङ्चयने छ । भतदाता ङ्ञशऺाका राङ्झग आर्श्मक ऩने 
सफै प्रकायका साभग्रीहरूको उत्ऩादन गने कामा सङ्टरू बइसकेको जानकायी गयाउॉछङ्ट  । नेऩारभा फोङ्झरने 
याष्ट्रबाषाहरुभध्मे १७ याष्ट्रबाषाभा सभेत भतदाता ङ्ञशऺा साभग्री तमायीका राङ्झग आमोगरे प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड 
फढाएको छ । भतदाता ङ्ञशऺाराई फढी प्रबार्कायी फनाउन आभ सञ्चायभाध्मभ , याजनीङ्झतक दर , 

उम्भेदर्ायहरूको ऩङ्झन ऩमााप्त सहमोग हङ्टने ङ्जर्श्वास आमोगरे ङ्झरएको छ ।  

११. कानङ्टनी ऩूर्ााधाय  

स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनराई आर्श्मक ऩने चायर्टा ऐनहरू क्रभश् ङ्झनर्ााचन आमोग ऐन २०७३ , भतदाता 
नाभार्री ऐन २०७३ , ङ्झनर्ााचन (कसङ्टय य सजामॉ) ऐन २०७३ य स्थानीम तह ङ्झनर्ााचन ऐन २०७३ 
व्मर्स्थाङ्जऩका–सॊसद्बाट ऩाङ्चयत बई आमोगरे प्राप्त गङ्चयसकेको छ । स्थानीम तह ङ्झनर्ााचन ङ्झनमभार्री २०७३ 
ऩङ्झन आमोगरे ऩाङ्चयत गङ्चयसकेको छ य अन्म ङ्झनमभार्री तथा ङ्झनदेङ्ञशकाहरू फङे्ङ क्रभभा छन ्।  

१२. सङ्टयऺा व्मर्स्था : 

ङ्झनर्ााचनभा आर्श्मक ऩने सफै सङ्टयऺा व्मर्स्था नेऩार सयकायरे ङ्झभराउने प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गयेको छ । 
ङ्झनर्ााचन आमोगका ऩदाङ्झधकायी , कभाचायी, ङ्झनर्ााचनभा खङ्जटने कभाचायी , भतदानभा प्रमोग हङ्टने साभग्रीहरूको 
सङ्टयऺा, ढङ्टर्ानी व्मर्स्थाऩन, भतदान स्थरको सङ्टयऺा तथा भतदाता , याजनीङ्झतक दरको कामाारम , उम्भेदर्ाय मी 
सफैको बयऩदो सङ्टयऺा हङ्टन ङ्टऩदाछ ।  

१३. भतऩेङ्जटकाको व्मर्स्थाऩन : 

कङ्चयफ २१ हजाय भतदान केन्रका राङ्झग आर्श्मक ऩने भतऩेङ्जटकाभध्मे नऩङ्टग हङ्टने कङ्चयफ ३० हजाय 
भतऩेङ्जटका खङ्चयदको सम्झौता बइसकेको छ ।  

१४. ङ्झनर्ााचन ऩमारे्ऺण : 



स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचन ऩमारे्ऺणका राङ्झग आमोगरे याङ्जष्ट्रम  ऩमारे्ऺकहरूराई अनङ्टयोध गने नीङ्झत अगाङ्झड 
सायेको छ । अन्तयााङ्जष्ट्रमस्तयभा ऩमारे्ऺण गने सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू तथा कूटनीङ्झतक ङ्झनमोगका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे 
ङ्झनर्ााचन सम्फन्धभा अध्ममन गना चाहेभा आमोगरे अनङ्टभती ङ्छदन सक्छ ।  

१५. दरहरूको अर्स्था : 

ङ्झनर्ााचन आमोगभा ११३ र्टा याजनीङ्झतक दरहरू दताा बएका छन ्। स्थानीम तह ङ्झनर्ााचन ऐन  २०७३ 
अनङ्टसाय स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनभा व्मर्स्थाङ्जऩका –सॊसद्मा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्र् गयेका याजनीङ्झतक दरहरूराई २०७० भा 
बएको सॊङ्जर्धानसबा ङ्झनर्ााचनभा जङ्टन ङ्झनर्ााचन ङ्ञचह्न ऩाएको हो त्मही प्रदान गङ्चयने छ बने अन्म दरहरूरे 
स्र्तन्त्र उम्भेदर्ायको रूऩभा ङ्झनर्ााचनभा बाग  

ङ्झरनङ्टऩने व्मर्स्था छ । ङ्ञजल्रागत रूऩभा दरहरू दताा गङ्चयएकोभा सफैबन्दा फढी काठभाडौं ङ्ञजल्राभा ४७ 
र्टा दरहरू दताा बएका छन ्बने सफैबन्दा कभ भनाङ ङ्ञजल्राभा ६ र्टा दर दताा बएका छन ्।  

१६.  आचायसॊङ्जहता व्मर्स्थाऩन  

स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनका राङ्झग ङ्झनर्ााचन आमोगरे भाननीम ङ्झनर्ााचन आमङ्टक्त सङ्टधीयकङ्ट भाय शाहको सॊमोजकत्र्भा 
केन्रीमस्तयभा ङ्झनर्ााचन आचायसॊङ्जहता अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गयेको छ । ङ्ञजल्राभा ऺेत्रीम प्रशासक , प्रभङ्टख 
ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी , ङ्ञजल्रा ङ्झनर्ााचन कामाारमरगामतरे ऩङ्झन आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घनको अनङ्टगभन गने छन ्। 
ङ्ञजल्राभा उजङ्टयी ऩयेय त्महाॉ टङ्टङ्गो नरागेका ङ्जर्षमराई केन्रभा ऩठाइने छ य उक्त सङ्झभङ्झतरे आर्श्मक ङ्झनणाम 
गने छ । प्रचाय प्रसायको कामा सङ्टरू बएऩङ्झछ ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभको अनङ्टगभन टोरीरे अनङ्टगभन गने व्मर्स्था 
गङ्चयएको छ । मस्तो टोरीरे आचायसॊङ्जहता उल्रङ्घनराई योक्ने छ य आर्श्मक ऩयेभा जङ्चयर्ानासभेत गना 
सक्ने व्मर्स्था छ । आमोगरे स्थानीम तह ङ्झनर्ााचनका राङ्झग पागङ्टन १८ देङ्ञख ङ्झनर्ााचन आचायसॊङ्जहता रागू 
गङ्चयसकेको जानकायी महाॉहरूराई ङ्जर्ङ्छदतै छ ।  

१७. भतदान केन्र  : 

आमोगरे मही चैत १० गतेङ्झबत्र के कङ्झत सॊ्माभा भतदान केन्र हङ्टने बङे्ङ टङ्टॊगो रगाउने प्रमास गङ्चययहेको छ 
। २०७० सारको सॊङ्जर्धानसबा ङ्झनर्ााचनभा १० हजाय १३ स्थानभा १८ हजाय ४३८ र्टा भतदान केन्र 
ङ्झथए । अङ्जहरे भतदाताको सॊ्मा फढेकारे भतदान केन्रको सङ्ख्मा फढेय कङ्चयफ २१ हजाय ऩङ्टग्ने अनङ्टभान छ 
।  

१८. ताङ्झरभ तथा जनशङ्ञक्त व्मर्स्थाऩन : 



कङ्ट र ७४४ स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचनका राङ्झग ७५ भङ््ट म ङ्झनर्ााचन अङ्झधकृत य ६६९ ङ्झनर्ााचन अङ्झधकृतको 
नेततृ्र्भा ७४४ र्टा कामाारम स्थाऩना गङ्चयने छ । ङ्झनर्ााचन अङ्झधकृतको कामाारम २०७४ रै्शाख ३ 
गतेङ्झबतै्र स्थाऩना गने आमोगको तमायी छ । त्महाॉ ६ हजाय ८४६ जना कभाचायी खङ्जटने छन ्। प्रत्मेक 
भतदान केन्रभा ऩाॉचजना कभाचायी य तीनजना स्र्मॊसेर्क खङ्जटने छन ्। कङ्ट र २१ हजाय भतदान केन्र हङ्टने 
अर्स्थाभा एक राख ऩाॉच हजाय कभाचायी य ६३ हजाय स्र्मॊसेर्क भतदान केन्रभा खङ्जटने छन ्। फढी 
सॊ्माभा र्डा बएका भहानगय,  

उऩभहानगय, नगयऩाङ्झरका तथा गाउॉऩाङ्झरकाभा भनोनमनऩत्र दताारगामतको कामाभा थऩ कभाचायी खटाइने छ 
।  

त्मस्तै, भतदाता ङ्ञशऺाका राङ्झग घयघयभा ऩङ्टग्ने ङ्जकङ्झसभरे एक भतदान केन्र एक भतदाता ङ्ञशऺा कामाकतााको 
ङ्जहसाफरे २१ हजाय कभाचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदइने छ । भतदाता ङ्ञशऺा कामाकतााराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गनाका राङ्झग 
केन्रभा ३० जनाराई भङ््ट म प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण ताङ्झरभ ङ्छदइसङ्जकएको छ य प्रङ्ञशङ्ञऺत ३० जनारे ऺेत्रीमस्तयभा 
३५० जनाराई प्रङ्ञशऺण ङ्छदने छन ्। ३५० जनारे ङ्ञजल्रा ङ्ञजल्राभा गएय २१ हजाय जना भतदाता ङ्ञशऺा 
कामाकतााराई ताङ्झरभ ङ्छदएऩङ्झछ उनीहरूराई मही चैत २८ देङ्ञख एक भङ्जहनासम्भ घय घयभा खटाइने आमोगको 
तमायी छ ।  

मसैगयी, ङ्ञजन्सी व्मर्स्थाऩनका राङ्झग केन्रीम तहभा ३० जनाराई भङ््ट म प्रङ्ञशऺक प्रङ्ञशऺण ताङ्झरभ ङ्छदइएको छ 
य ती ३० जनारे ऺेत्रीमस्तयभा ३०० जनाराई प्रङ्ञशऺण ङ्छदने छन ्बने ऺेत्रीमस्तयभा ताङ्झरभ ऩाएका ३०० 
जनारे ङ्ञजल्राभा गएय एक हजाय ४८८ जनाराई ताङ्झरभ प्रदान गने छन ्। ङ्झनर्ााचनभा खङ्जटने भङ््ट म ङ्झनर्ााचन 
अङ्झधकृत तथा ङ्झनर्ााचन अङ्झधकृतराई ङ्झनर्ााचनसम्फन्धी भतदान ताङ्झरभ प्रदान गना ४५ जनाराई भङ््ट म प्रङ्ञशऺक 
प्रङ्ञशऺण गङ्चयने छ । ४५ जना ताङ्झरभप्राप्त प्रङ्ञशऺकरे स्थानीम तहभा ७४४ जना ङ्झनर्ााचन अङ्झधकृत य ७५ 
जना ङ्ञजल्रा ङ्झनर्ााचन अङ्झधकायी (ङ्ञजङ्झनअ) गयी ८१९ जनाराई प्रङ्ञशऺण ङ्छदने छन ्। ८१९ प्रङ्ञशऺण ङ्झरएका 
प्रङ्ञशऺकरे प्रस्ताङ्जर्त २१ हजाय भतदान केन्रका राङ्झग खङ्जटने भतदान अङ्झधकृत य सहामक भतदान अङ्झधकृत 
गयी कङ्चयफ ४२ हजाय जनाराई प्रङ्ञशऺण ङ्छदने छन ्।  

१९. ङ्झनर्ााचन अनङ्टगभन : 

ङ्झनर्ााचन अनङ्टगभनका राङ्झग उच्चस्तयीम अनङ्टगभन गना केन्रफाट उच्चस्तयीम कभाचायी खटाइने छ बने 
ङ्ञजल्रास्तयफाट ऩङ्झन अनङ्टगभन टोरीहरू खङ्जटने छन ्। सङ्टयऺा सॊरे्दनशीरताराई ध्मानभा याखी केही ङ्ञजल्राभा 
सूक्ष्भ अनङ्टगभनकतााहरु खटाइने छ । ङ्झनर्ााचनराई व्मर्ङ्ञस्थत फनाई सञ्चारन गना आमोगभा सॊमङ्टक्त ङ्झनर्ााचन 
सञ्चारन केन्र (व्बइ्ऋ) ङ्झछटै्ट स्थाऩना गङ्चयने छ बने  ङ्ञजल्रास्तयभा ऩङ्झन मस्तो ङ्झनर्ााचन सञ्चारन केन्र 
(व्बइ्ऋ) यहने छ । साङ्जर्कको जस्तै ङ्झनर्ााचनसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचना तथा जानकायीहरू सयर य सहज 



तङ्चयकारे प्रदान गना ङ्झनर्ााचन आमोगभा कर सेन्टय सञ्चारनको तमायी बइयहेको छ । केही सॊरे्दनशीर 
भतदान स्थरराई प्रङ्जर्ङ्झधको प्रमोग गयी आमोगफाट सोझै अनङ्टगभनको व्मर्स्था ङ्झभराइने छ । स्थानीम तह 
ङ्झनर्ााचनको प्रमोजनका सूचना प्रर्ाहभा सहजता ल्माउन आजैफाट ङ्झभङ्झडमा सेन्टय सञ्चारनभा आएको 
व्महोयासभेत जानकायी गयाउन चाहन्छङ्ट ।  

आदयणीम ऩत्रकाय ङ्झभत्रहरू,  

२०. ङ्झनर्ााचनका राङ्झग अनङ्टकूर र्ातार्यण :  

२०७४ फैशाख ३१ (१४ भे , २०१७) गते हङ्टने स्थानीम तहको ङ्झनर्ााचनको ऐङ्झतहाङ्झसक अङ्झबबाया ऩूया गना 
दङ्टय्त गङ्झतभा ङ्झनर्ााचन आमोग अगाङ्झड फङ्जढयाखेको अर्स्थाभा याजनीङ्झतक दरहरूफीच अऩेङ्ञऺत सहभङ्झत , सहकामा 
य ङ्जर्श्वास अझैसम्भ कामभ हङ्टन नसक्दा ङ्झनर्ााचन आमोगराई गम्बीय फनाएको छ । अत् सम्ऩूणा याजनीङ्झतक 
दरहरूफीच स्थानीम ङ्झनर्ााचन व्मर्स्थाऩन कामाराई सहज , सयर य सङ्टगभ फनाउन आऩसी सिार् कामभ गयी 
ङ्झनर्ााचनको अङ्झबमानभा जङ्टट्न, सहबागी हङ्टन, भ सफै याजनीङ्झतक दरहरूभा हाङ्छदाक अनङ्टयोध गदाछङ्ट  ।  

अन्त्मभा, आमोगको ङ्झनभन्त्रणाराई स्र्ीकाय गयी आउनङ्टबएकोभा सम्ऩूणा ङ्झभङ्झडमाकभी साथीहरूराई हाङ्छदाक 
धन्मर्ाद ङ्छदॉन चाहन्छङ्ट । ङ्जर्गतभा जस्तै महाॉहरूरे ङ्झनष्ऩऺ , स्र्तन्त्र य ङ्जर्श्वसनीम सूचना तथा सन्देश सम्प्रषेण 
तथा प्रर्ाह गयेय स्थानीम ङ्झनर्ााचनभापा त रोकतन्त्रको जगराई सॊस्थागत गने कामाभा महाॉहरुको ऩूणा सहमोग 
य सभथान हङ्टने नै छ बङे्ङभा भ ऩूणा ङ्जर्श्वस्त छङ्ट ।         

 

धन्मर्ाद    


