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उच्चस्तरीय अन्त्तरक्रियव कवयािमको सवरवांश 

तनवाषचन आयोगले २०७६ असार ९ गिे सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको प्रिुख आतिथ्यिा एवि 
सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीज्यू र रास्ष्रय सभाका सम्िाननीय अध्यक्षज्यूको सिुपस्स्ितििा तनवाषचन 
सम्बद्ध प्रिुख सरोकारवालाहरूसँग ववगििा सम्पन्त्न भएका तनवाषचनहरूको सिीक्षा ििा आयोगले 
आगािी ददनिा अवलम्बन गनुषपने रणनीतिहरूका सम्बन्त्धिा एक उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया 
कायषक्रि आयोजना गरेको थियो । राष्रपतिको कायाषलय स्स्िि सभाहलिा आयोस्जि उक्ि 
कायषक्रिको सिुद्घघाटन सम्िाननीय राष्रपति ववद्यादेवी भण्डारीले गनुषभएको थियो । उक्ि 
कायषक्रििा सम्िाननीय राष्रपतिज्यूले आयोगले हालसम्ि हामसल गरेका उपलस्धध र सफलिा 
सराहनीय रहेको बिाउँदै, तनवाषचनलाई मििव्ययी र धान्त्न सक्रकने बनाउन र सूचना प्रववथधको 
प्रयोगलाई बढाई पारदमशष तनवाषचन अमभयानको अभ्यास र आचार सांदहिाको पालनािा सबैलाई 
स्जम्िेवार िुल्याउन ववशेर् ध्यान ददन जरुरी छ भन्त्नुभयो ।  

कायषक्रििा सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्री के.पी. शिाष ओलीले आयोगले हामसल गरेका उपलस्धधलाई 
स्िरण गदै आगािी ददनिा तनवाषचनलाई अझ बढी स्वच्छ, स्विन्त्त्र र ियाषददि रुपिा सम्पन्त्न 
गनष आयोग सक्षि सांस्िाको रुपिा अगाडड बढ्ने ववश्वास व्यक्ि गदै सोका लाथग सरकारको सदैव 
सहयोग रहने प्रतिबद्धिा व्यक्ि गनुषभयो । 

कायषक्रििा िाननीय प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि ददनेश कुिार िपमलयाले कायषक्रिको उद्देश्य िाथि 
प्रकाश पादै तनवाषचनलाई मििव्ययी र धान्त्न सक्रकने बनाउने, एकीकृि तनवाषचन कानून िजुषिा गने, 
ववदेशिा बस्ने नेपालीहरूको ििदानको सम्बन्त्धिा उथचि व्यवस्िापन गन,े सांघीय ढाँचा अनुरूप 
आयोग र िािहिको पनुरसांरचना गन,े आयोगको भवन तनिाषण, अन्त्य पूवाषधार सुधार र स्रोि 
साधनको िहत्ति उपयोग गन,े ििदािा मशक्षा र नागररक सचिेनाका कायषक्रिलाई ववधागि रूपिा 
व्यवस्स्िि गरी स्िानीय िहसम्ि हस्िान्त्िरण गने, तनवाषचन प्रक्रक्रयािा प्रदेश सरकार ििा स्िानीय 
िहलाई सहभागी गराउने, प्रववथधयुक्ि तनवाषचन प्रणाली स्िावपि गने लगायिका ववर्यिा ववमभन्त्न 
समिति र कायषदल गठन गरी कायष प्रारम्भ गररएको व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो । साि ै
आयोगले सबै सरोकारवालाहरूको सिेि सुझाव मलई उद्देश्यिा स्पष्टिा, प्रक्रक्रयािा एकरूपिा, 
सूचनािा सहजिा, कायाषन्त्वयनिा सहभाथगिा, नतिजािा शीघ्रिा, काि कारवाहीिा ववश्वसनीयिा 
एवि ्तनरन्त्िरिा कायि गने पद्धति र कायषशैलीका साि आफ्नो कायषलाई तनरन्त्िररूपिा अगाडड 
बढाउने प्रतिवद्धिा व्यक्ि गनुषभयो ।  
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िाननीय तनवाषचन आयकु्ि नरेन्त्र दाहालले आयोगको प्रस्िाववि िसे्रो पञ्चबर्ीय रणनीतिक 
योजनाका प्रस्िाववि  रणनीति एवि ्कायषनीतिहरू प्रस्िुि गनुषभयो । रणनीतिहरूिा आयोगको 
सांस्िागि सुदृढीकरण गने, प्रववथधयुक्ि तनवाषचन व्यवस्िापन प्रणालीको ववकास गने, तनवाषचन 
सम्बन्त्धी नीतिगि ििा कानूनी सुधार गने, सांववधान र कानून बिोस्जि राजनीतिक दल 
व्यवस्िापन गने र तनवाषचन व्यवस्िापनिा साझेदारी र सहकायष अमभवदृ्तघ गने रहेका कुरा स्पष्ट 
पानुषभयो ।  

िाननीय तनवाषचन आयुक्ि इश्वरी प्रसाद पौड्यालले तनवाषचन खचषलाई कसरी मििव्ययी बनाउने, 
तनवाषचन प्रक्रक्रयािा सूचना प्रववथधको प्रयोग, ववदेशिा रहेका ििदािाहरूले तनवाषचनिा ििदान गनष 
पाउने व्यवस्िाको सुतनस्श्चि गने ववर्य, तनवाषचन आचार सांदहिाको प्रभावकारी रुपिा पूणष पालना 
कसरी गराउने जस्िा तनवाषचन सिीक्षाको क्रििा उठेका ववर्यवस्ि ुएवि ्सुझावबारे प्रस्िुि गनुषभयो 
। 

तनवाषचन आयोगको िफष बाट प्रस्िुिीकरण पश्चाि ् आयोगले ववगििा सम्पन्त्न गरेका तनवाषचन 
व्यवस्िापन ििा आगािी ददनिा मलनुपन े कायषददशाका सम्बन्त्धिा सहभागीहरूबाट िहत्वपूणष 
सुझावहरू प्राप्ि भए । अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रििा सबैजसो वक्िाले तनवाषचनिा बढ्दो प्रचार प्रसार 
खचष, ववदेशिा बस्ने नेपाली नागररकको ििाथधकार, सिानुपातिक तनवाषचन प्रणालीिा प्रतितनथधत्व, 

तनवाषचन आचार सांदहिाको पालना, तनवाषचन मशक्षा एवि ्आयोगले मलनुपने भावी कायषददशा आदद 
ववर्यिा िहत्वपूणष सुझाव र पषृ्ठपोर्ण ददनुभयो । 

पूवषप्रधानिन्त्त्री एवि ्प्रिुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रसका सभापति शरेबहादरु देउवाले तनवाषचनिा 
ववद्युिीय ििदान िेमशनको प्रयोग गनुष सकारात्िक रहेको बिाउनुभयो । ववदेशिा रहेका नेपालीले 
ििदान गनष पाउनुपने िर गोपनीयिाको कारण अनलाइनबाट ििदान गनष मिल्दैन क्रक ?  स्पष्ट 
हुनुपछष  भन्त्नुभयो । पूवष प्रधानिन्त्त्री िाधवकुिार नेपालले तनवाषचन तनकै खथचषलो भएकोले स्िानीय 
िहबाटै तनयन्त्त्रण गनुपनेिा जोड ददँदै िदहला र दमलिका लाथग छुट्टै तनवाषचन क्षेत्र बनाउन े
बारेिा सोच्नुपछष भन्त्नुभयो । त्यसैगरी पूवष प्रधानिन्त्त्री डा.बाबुराि भट्टराईले प्रणालीगि सुधारिा 
जोड ददँदै प्रत्यक्ष तनवाषथचि कायषकारी प्रिुख र ववधातयकाको तनवाषचन पूणषसिानुपातिक हुनुपने र 
ििका आधारिा दललाई राज्यले रकि ददनुपन ेजस्िा सुझाव ददनुभयो । 

कायषक्रििा रास्ष्रय सभाका सम्िाननीय अध्यक्ष, पूवष प्रधानिन्त्त्रीहरू शरे बहादरु देउवा, िाधव कुिार 
नेपाल र डा.बाबुराि भट्टराई, कानून, न्त्याय ििा सांसदीय व्यवस्िा िन्त्त्री, सांववधानसभाका अध्यक्ष 
सवुासचन्त्र नेम्बाङ्ग, िहान्त्यायाथधवक्िा, राष्रपति एवि ् प्रधानिन्त्त्रीका सल्लाहकारज्यहूरू, नेपाल 
सरकारका िुख्य सथचव तनवाषचन आयोगका पूवष प्रिुख तनवाषचन आयुक्िहरू, सांसदिा प्रतितनथधत्व 
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गने राजनीतिक दलका प्रिुख एवि ् पदाथधकारीहरू, नेपाल सरकारका ववमशष्ट शे्रणीका 
पदाथधकारीहरू लगायि अन्त्य ववमशष्ट अतिथिहरूको सहभाथगिा रहेको थियो । 

 

 

१ पषृ्ठभमूि 

वव. सां. २०७४ सालिा भएका स्िानीय िह, प्रदेश सभा, सांघीय सांसद, राष्रपति ििा उपराष्रपतिको 
तनवाषचन सम्पन्त्न गरी तनवाषचन आयोगले वव.सां. २०७५ असार िदहनािा सािवटै प्रदेशिा 
प्रदेशस्िरीय सिीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकामशि गररसकेको छ । उक्ि प्रतिवेदनले तनवाषचन प्रक्रक्रयािा 
अवलम्बन गररएका असल अभ्यास, अनुभव गररएका िूलभूि सिस्याहरू, सिाधानका लाथग गनुषपन े
सुधारहरूको पदहचान गरेको छ । 

तनवाषचन आयोगको दोस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनाको अवथध वव.सां. २०७६ आर्ाढ िसान्त्ििा 
पूरा हुन ेर आ.व. ०७६।०७७ देखख िेस्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजना कायाषन्त्वयनिा ल्याउने गरी 
आयोगले योजना िजुषिा कायष अगाडड बढाएको छ । यीनै दईुवटा िूलभूि ववर्यहरूिा केस्न्त्रि रही 
राजनीतिक दल ििा तनवाषचनका अन्त्य सरोकारवालाहरूबाट पषृ्ठपोर्ण प्राप्ि गनष एक ददवसीय 
अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रि आयोजना गररएको हो । 

तनवाषचन सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझावहरू, दोश्रो रणनीतिक योजनाको सिीक्षा िुल्याांकनबाट पदहचान 
गररएका ववर्यहरू ििा सिसाितयक रुपिा उठेका सब ैववर्यहरूलाई सिेटी तनवाषचनलाई अझ बढी 
स्वच्छ र स्विन्त्त्र रुपिा सम्पन्त्न गनष आयोगलाई सक्षि र व्यावसातयक तनकायको रुपिा 
सांस्िागि गने गरी िेस्रो पञ्चबर्ीय रणनीतिक योजना ियार हुने क्रििा रहेको छ । आयोगको 
स्वायत्तिा र स्विन्त्त्रिा, सांस्िागि सुदृढीकरण, क्षििा ववकास, साझदेारी प्रवधषन, सूचना प्रववथधयुक्ि 
तनवाषचन व्यवस्िापन प्रणालीको ववकास, सुदृढ कानूनी व्यवस्िा, तनवाषचन पूवाषधारको ववकास, 

तनवाषचन व्यवस्िापनिा मििव्यतयिा र प्रभावकाररिा ल्याउने उद्देश्यहरू प्रस्िाववि रणनीतिक 
योजनाले पररलक्षक्षि गरेको छ । उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सुझावहरूलाई तनवाषचन 
आयोगले भावी तनवाषचनको व्यवस्िापन सुधारको िुख्य आधारको रुपिा अवलम्बन गनेछ । 

 



4 
 

१.१ कायषक्रिको उद्देश्य 

 

कायषक्रिको िुख्य उद्देश्य वव.सां. २०७४ सालिा सम्पन्त्न भएका सब ै िहका तनवाषचनको 
सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझावहरूको ववर्यिा छलफल गने एवि ् भावी रणनीतिक योजना र 
सिसाितयक ववर्यिा उच्चस्िरीय िहिा अन्त्िरक्रक्रया गरी आयोगको भावी ददशातनदेश गनुष रहेको 
थियो । साि ैकायषक्रिका अन्त्य उद्देश्यहरू तनम्नानुसार रहेका थिएः 

 सिीक्षाबाट प्राप्ि िूलभूि बुँदाहरू प्रस्िुि गरी अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सुझावहरूको आधारिा 
तनवाषचन व्यवस्िापन र सञ्चालन सम्बन्त्धी ऐन, तनयि, तनदेमशका र तनवाषचनका सिग्र 
प्रक्रक्रयािा सुधार गने,  

 प्रस्िाववि िेश्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनाको रणनीति र कायषनीतिहरूका बारेिा 
सुझावहरू प्राप्ि गने । 

१.२ अन्त्िरक्रक्रयािा प्रस्िुि भएका ववर्यहरू 

क) २०७४ िा सम्पन्त्न भएका तनवाषचनको सिीक्षा सम्बन्त्धी ववर्य 

ख) प्रस्िाववि िेश्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजना सम्बन्त्धी ववर्य 

(कायषक्रिको अवधारणापत्र अिुसूची १ िा, आिन्त्त्रण ििा उपस्स्िि िहानुभावहरूको नािावली 
अिुसूची २ िा र अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रि अिुसूची ३ मव सांलग्न गररएको छ )
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२ उदघाटन सत्र 

सम्िाननीय राष्रपतिज्यकूो प्रिुख आतिथ्यिा एवि ् सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीज्यूको सिुपस्स्ितििा 
तनवाषचन सम्बद्ध प्रिुख 
सरोकारवालाहरूसँग ववगििा सम्पन्त्न 
भएका तनवाषचनहरूको सिीक्षा ििा 
आयोगले आगािी ददनिा अवलम्बन 
गनुषपन े रणनीतिहरूका सम्बन्त्धिा 
अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रि सम्पन्त्न भएको  
थियो ।  

सम्िाननीय राष्रपति ववद्यादेवी 
भण्डारी सिक्ष उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया 
कायषक्रिको पुस्स्िका आयोगका सथचव  
श्री देव कुिारी गुरागाईँले प्रस्िुि गनुष भएको थियो । 
  

राष्रपतिको कायाषलयस्स्िि सभाहलिा 
आयोस्जि उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया 
कायषक्रिको सिुद्घघाटन सम्िाननीय 
राष्रपति ववद्यादेवी भण्डारीले गनुषभएको 
थियो । आयोगका िफष बाट िाननीय 
प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि ददनेश कुिार 
िपमलयाले स्वागि िन्त्िव्यको सािै 
कायषक्रिको उद्देश्य िाथि प्रकाश 
पानुषभएको थियो । 
 ददप प्रज्वलनबाट कायषक्रिको उदघाटन गनुषहँुदै सम्िाननीय राष्रपति ववद्यादेवी 

भण्डारी 

 

 सथचवबाट सम्िाननीय राष्रपति सिक्ष उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रिको पसु्स्िका 
प्रस्िुि गदै 



6 
 

२.१ सम्िाननीय राष्रपतिको सम्बोधन  

कायषक्रिको अन्त्त्यिा सम्िाननीय राष्रपतिबाट अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रिलाई गररएको सम्बोधन– 

यहाहँरू सबैलाई राष्रपति भवन, 

शीिलतनवासिा स्वागि गने अवसर 
मिलेकोिा खशुी लागेको छ । यस 
कायषक्रििा सहभागी हुनुहुने सबैलाई 
हाददषक धन्त्यवाद भन्त्न चाहन्त्छु । 
सांबैधातनक अांगको रूपिा रहेको तनवाषचन 
आयोगले तनवाषचन सिीक्षा ििा 
आयोगको भावी रणनीति सम्बन्त्धी 
उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रि 
आयोजना गरेकोिा सराहना गदषछु ।  

 

यो अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रि तनददषष्ट उद्देश्य हामसल गनष सफल भयो होला भन्त्ने अपेक्षा मलएको छु 
। यस कायषक्रििा प्राप्ि भएका िहत्वपूणष सुझावहरूलाई तनवाषचन आयोगले गांभीरिापूवषक ग्रहण 
गदै आफ्ना भावी नीति ििा योजनािा प्रतिववस्म्बि गनष कोमशस गनछे भन्त्ने ववश्वास सिेि 
मलएको छु । 

 

लािो सियको राजनीतिक सांक्रिणकालको अन्त्त्य गरी नेपालिा सांघीय लोकिास्न्त्त्रक गणिन्त्त्रात्िक 
शासन व्यवस्िालाई सांस्िागि गने कायषिा वव.सां. २०७४ सालिा सम्पन्त्न ऐतिहामसक तनवाषचनले 
िागष प्रशस्ि गरेको छ । स्विन्त्त्र र स्वच्छ तनवाषचन नै सुशासन ििा लोकिन्त्त्रको आधार स्िम्भ 
िातनने हुनाले आगािी ददनिा हुने तनवाषचनलाई आयोगले अझ बढी स्वच्छ, स्विन्त्त्र, पारदशी एवि ्
मििव्ययी बनाउन नववनिि रणनीतिक योजनासदहि अगाडड वढ्नेछ भन्त्ने ववश्वास मलएको छु । 
लोकिन्त्त्रको आधारको रूपिा रहेको आवथधक तनवाषचन ववश्वामसलो हँुदा न ै लोकिन्त्त्रप्रति 
जनववश्वास बढ्ने र लोकिन्त्त्र िप सुदृढ हुने भएकाले यस बारेिा सब ैसांवेदनशील बन्त्नु पदषछ । 

 

अन्त्िराषस्ष्रयस्िरिा स्िावपि तनवाषचनका िूल्य िान्त्यिा अनुकूल हुन े गरी स्वच्छ, स्विन्त्त्र र 
ववश्वसनीय रूपिा तनवाषचन सम्पन्त्न गनुष न ै तनवाषचन आयोगको िहत्वपूणष सफलिा एवि ्
व्यवसातयक कुशलिा हो भन्त्ने िलाई लाग्दछ । तनवाषचनको सन्त्दभषिा हामसल गरेका अनुभव, 

ववमभन्त्न सियिा उठ्ने गरेका सवाल र प्राप्ि सुझावलाई िनन गरी सुधारको प्रक्रक्रया प्रारम्भ गनष 
अब कुन ैदढलाइ गनुष हँुदैन ।  

 

कायषक्रििा सम्बोधन गनुषहँुदै सम्िाननीय राष्रपति श्री ववद्यादेवी भण्डारी 
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तनवाषचनलाई कि खथचषलो, मििव्ययी र धान्त्न सक्रकने बनाउन, तनवाषचन व्यवस्िापनिा आधतुनक 
सूचना प्रववथधको प्रयोग बढाई पारदमशषिा, पहँुच र ववश्वसनीयिा बढाउन, तनवाषचन सम्बन्त्धी 
कानूनलाई एकीकृि गरी सुदृढ व्यवस्िापनसदहि आवथधक तनवाषचनको सुतनस्श्चििा कायि गनष, 
स्वच्छ र स्विन्त्त्र तनवाषचन अमभयानको अभ्यास र आचार सांदहिाको पालनािा सबैलाई स्जम्िेवार 
िुल्याउन ववशरे् ध्यान ददन जरुरी छ । तनवाषचन आयोग र अन्त्िगषिका कायाषलयहरूिा आवश्यक 
पूवाषधारसदहि कायषरि जनशस्क्िलाई िप दक्ष, लगनशील र सक्षि बनाउँदै उच्च िनोवलकासाि 
कायष गन ेअनुकूल वािावरण मसजषना गनष र कायाषलयहरूलाई तनरन्त्िर रूपिा क्रक्रयामशल बनाई राख्न 
आवश्यक छ ।  

 

ििको सिानिा र ििदानिा आिजनिाको व्यापक सहभाथगिा तनवाषचनको िहत्वपूणष कडी हो । 

यसका लाथग आयोगले ििदािा मशक्षालाई िप व्यवस्स्ििरूपले सांचालन गनुषपनेछ । ववदेशिा 
रहेका नेपाली नागररकलाई ििाथधकार प्रयोग गनष अवसर ददने ववर्यलाई गम्भीरिापूवषक मलनुपछष 
। तनवाषचन सम्बन्त्धी वववादहरूको सिाधानिा कानून, तनयि र प्रचलन बिोस्जि एकरूपिा र 
स्पष्टिा कायि गरी तनवाषचन पररणािलाई तनववषवाद िुल्याउन तनवाषचन ववथधिा सबैको 
स्वीकायषिालाई व्यापक बनाउँदै लैजानु पदषछ ।  

 

तनवाषचनको व्यवस्िापनिा गनुष पने सुधारका यी कािहरू तनवाषचन आयोग एक्लैले गनष सांभव हुने 
ववर्य पतन होइन । आगािी ददनिा तनवाषचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलगायि तनवाषचनका 
सरोकारवालाहरू सबैसँग सुिधरु सम्बन्त्ध र सिन्त्वय कायि गदै तनधाषररि लक्ष्य हामसल गन े
कायषिा सफल हुनेछ भन्त्ने ववश्वास गरेको छु । 

 

अन्त्त्यिा, यस अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सुझावहरूलाई िहत्वपूणष िागषदशषनको रूपिा ग्रहण गरी 
आगािी ददनिा आयोगलाई अझ बढी सबल र सक्षि सांवैधातनक अांगको रूपिा प्रस्िुि गदै 
स्वच्छ र स्विन्त्त्र तनवाषचनको िाध्यिबाट लोकिन्त्त्रको सुदृढीकरण एवि ् सुशासनिा योगदान 
पुयाषउन िद्दि पुग्ने अपेक्षासदहि सफलिाको शुभकािना व्यक्ि गदषछु । 
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२.२ सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीबाट व्यक्ि िन्त्िव्य   

यस प्रकारको कायषक्रि आयोजना गरेकोिा आयोगप्रति धन्त्यवाद छ । दवैु कायषपत्र राम्रा छन ्
। खुसीको कुरा हो । आि जनिाको  पहँुच मभत्र कसरी तनवाषचन व्यवस्िापन गनष सक्रकन्त्छ, 

यस बारेिा सोच्न जरुरी भइसकेको 
छ । 
 

चुनावी खचषको स्स्िति गस्म्भर  

छ । यसलाइष कसरी सोच्ने हो । 
चुनाव खचषबारे सोच्न जरुरी छ । 
जनिाको प्रतितनथधत्व वास्िववक 
हुनुपछष । नपेालको सन्त्दभषिा 
Recall राखै्न हँुदैन । 
 

सिानुपातिक तनवाषचनका 
उम्िेदवारिा नािावाद कृपावाद 
हुनुहँुदैन । सिानुपातिकको सुचीिा 
परेका व्यस्क्िहरू पाटीलाइष योगदान गरेका र लोकिन्त्त्र स्िापना र ववकासिा योगदान 
पुयाषएका भए पररवार वा नािामभत्र परे पतन कुनै फरक पदैन । 
 

ववदेशिा रहेकाल ेिात्र हैन यदहका सबै नागररकल ेििाथधकार प्रयोग गनष पाएनन ्। त्यो ववर्य 
िहत्वपूणष हो । ववदेशबाट ििदान गदाष गोपनीयिाको प्रश्न, वुि व्यवस्िापन, सबैको पहँुच 
हुन सक्छ वा सक्दैन ववचारणीय छ । व्यवहाररक हुनुपछष । 
 

तनवाषचन आयोगले दृढिापूवषक ढुक्क भएर तनश्पक्ष रुपले काि गनुष पदषछ । सरकारको आडिा 
कसैले भन्त्छ भने आयोगले सांववधान अनुसार चल्छु भनेर दृढ भएर भन्त्नु पदषछ । आयोग 
ववश्वास र प्रतिष्ठा वदृ्थध गनष सक्षि रहोस । 
 

ववगिका तनवाषचनिा किी किजोरी भएका होलान ् । आगामि ददनिा यसो नहोस । ररक्ि 
स्िानिा उपतनवाषचन तनकट भववष्यिा हुन्त्छ । तनवाषचन आयोगसँग परािशष गरी आयोगलाइष 
दवाव नपने गरी सरकारल ेअनुकूल सियिा उपतनवाषचनको लाथग मिति िोक्नेछ । 
 

EVM िेमसनको प्रयोग वववाद नहुने गरी गनुष पदषछ । वववादास्पद नहुने गरी हािी सबै सहिि 
हुन्त्छौ भने EVM िा जानु राम्रो हो । प्रववथधिाथि ववश्वास गनुषपछष िर वववाद हुने गरी 

ककककककककककक िन्त्िधय राख ् नुहँुदै सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्री श्री के.पी. 
ओली 
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गनुषहुन्त्न । नेपालकै EVM को Develop गरेर नपेाली EVM प्रयोग गनष सक्रकन्त्छ की ? यसो गनष 
सकेिा कि खचष हुन्त्छ। एक्रककृि तनवाषचन कानून बनाउन ेकुरा राम्रा छन,् ध्यान पुर ्याइयोस। 

 

२.३ स्वागि िन्त्िव्य 

सम्िाननीय राष्रपति ववद्यादेवी भण्डारीबाट कायषक्रिको सिुदघाटन पश्चाि उपस्स्िि सम्पूणष 
ववमशष्ट िहानुभावहरूलाई स्वागि गदै आयोगका प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि श्री ददनेश कुिार 
िपमलयाबाट व्यक्ि िन्त्िव्य– 

सम्मवििीय रवष्रपनतज्यू, 
            तनवाषचन आयोगको ववशरे् अनुरोध र तनिन्त्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी आयोगद्वारा आयोस्जि 
यस तनवाषचन सिीक्षा ििा आयोगको भावी रणनीति ववर्यक उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रििा 
पाल्न ुभई प्रिुख आतिथ्यिा ग्रहण गररददन ुभएकोिा सम्िाननीय राष्रपतिज्यूप्रति हाददषक सम्िान 
प्रकट गदै स्वागि गनष चाहन्त्छु । यस कायषक्रििा ववमशष्ट अतिथिकोरूपिा उपस्स्िि भईददन ु
भएकोिा सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीज्यू एवि ्
ववशरे् आतिथ्यिा ग्रहण गररददनुहुने 
सम्िाननीय सभािुखज्यू, रास्ष्रय सभाका 
सम्िाननीय अध्यक्षज्य,ू िाननीय पूवष 
प्रधानिन्त्त्रीज्यूहरू, िाननीय 
उपप्रधानिन्त्त्रीज्यू, िाननीय िन्त्त्रीज्यूहरू, 

राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवि ्
सभापतिज्यूहरू लगायि सम्पूणष ववमशष्ट 
अतिथि िहानुभावहरू प्रति हाददषक आभार 
सदहि स्वागि गनष चाहन्त्छु । यहाँहरूको 
उपस्स्ितिले आयोगको यस कायषक्रिको गररिा बढेको, िप हौसला प्रदान गरेको, गौरवको अनुभूति 
भएको र तनवाषचन आयोगलाई आफ्नो सांवैधातनक भूमिका अझै सशक्ि र प्रभावकारीरूपिा तनवाषह 
गनष प्रेरणा प्राप्ि भएको कुरा तनवेदन गनष चाहन्त्छु । 
 

आजको यस कायषक्रिको िुख्य उद्देश्य वव.सां. २०७४ सालिा सम्पन्त्न भएका सबै िहका 
तनवाषचनहरूको सािै प्रदेशिा सम्पन्त्न भएका सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझावहरूको सम्बन्त्धिा छलफल 
गरी िागषदशषन प्राप्ि गनुष र आयोगले आगािी पाँच वर्षका लाथग िजुषिा गरेको प्रस्िाववि 
रणनीतिक योजनाको खाका उपर सुझाव एवि ् पषृ्ठपोर्ण मलनु न ै 

स्वागि िन्त्िव्य व्यक्ि गनुषहँुदै िाननीय प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि  
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हो । जसबाट आयोगलाई तनष्पक्षिा, व्यावसातयकिा र ववश्वसनीयिाको जगिा उमभएर आि 
सहितििा सवषस्वीकायष तनवाषचन सम्पन्त्न गने आधार ियार गनष िागष प्रशस्ि हुनेछ। तयनै 
ववर्यवस्िुको आधारिा आयोगले लोकिास्न्त्त्रक गणिन्त्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्षधनका 
लाथग तनवाषचन र स्वच्छ, तनष्पक्ष, स्विन्त्त्र र ववश्वसनीय तनवाषचनका लाथग स्वायत्त, सुदृढ र सक्षि 
तनवाषचन आयोग भन्त्ने िूल िान्त्यिाका 
साि तनवाषचन व्यवस्िापनको सिग्र सुधार प्रक्रक्रयालाई अगाडड बढाउन चाहेको कुरा तनवेदन गनष  
चाहन्त्छु । 

सम्मवििीय रवष्रपनतज्यू, 

तनवाषचन आयोगले कररव पाँच दशकको अववरल यात्रािा केही आरोह अवरोह र जदटलिाका बीच 
िपु्रै अभ्यास, अनुभव र उपलस्धध हामसल गरेको छ । सांववधान र कानूनले तनददषष्ट गरेबिोस्जि 
िोक्रकएको सियिा सबै िहका तनवाषचनहरू स्वच्छ, स्विन्त्त्र, तनष्पक्ष र ववश्वसनीय वािावरणिा 
सम्पन्त्न गरी लोकिन्त्त्रको सांस्िागि ववकास र सुदृढीकरणिा योगदान पुयाषउनु आयोगको िहत्वपूणष 
उपलस्धध हो । यसको तनस्म्ि आयोगबाट फोटोसदहिको ििदािा नािावली, ििदािा पररचयपत्र, 

तनरन्त्िर ििदािा दिाष कायषक्रिको प्रारम्भ, तनवाषचन व्यवस्िापनिा प्रववथधको प्रयोग, तनवाषचन मशक्षा 
ििा सूचना केन्त्रको स्िापना र सांचालन, आयोग र अन्त्िगषि तनकायको सांगठनात्िक सुधार र 
भौतिक पूवाषधार ववकास, तनवाषचन प्रक्रक्रयािा लैथगक सिानिा र सिावेशीकरणको सािषक अभ्यास, 

तनवाषचन सम्बन्त्धी ववमभन्त्न नीति, ऐन, तनयि, तनदेमशका र कायषववथध िजुषिा र कायाषन्त्वयन, साझदेार 
सांस्िा र सरोकारवालासँगको सहकायष र साझेदारीिा अमभवदृ्थध, तनवाषचनिा जोखखि व्यवस्िापनको 
प्रयोग र तनवाषचन सम्बन्त्धी क्षेत्रीय एवि ्अन्त्िराषस्ष्रय सांस्िाहरूसँगको सम्बन्त्ध ववस्िारलाई िुख्य 
उपलस्धधको रूपिा मलई तनरन्त्िरिा ददइदै आएको कुरा तनवेदन गनष चाहन्त्छु ।  

यसबाट तनवाषचन आयोगले गरररहेको छ, गनष सक्छ र गनुष पछष , भन्त्ने आि ववश्वास अझ बमलयो 
बन्त्दै गएको छ । यस सन्त्दभषिा आयोगलाई तनरन्त्िर अगाडड बढ्न प्रेररि गनुषहुन,े योगदान ददनु 
हुने र आयोगको शाख अमभवदृ्थधिा तनरन्त्िर लाथगरहनु हुने हाम्रा अग्रजहरू प्रति हाददषक कृिज्ञिा 
व्यक्ि गदषछु । तयन ैअसल अभ्यास र उपलस्धधको जगेनाष गदै तनवाषचनलाई स्वच्छ, तनष्पक्ष, 

स्विन्त्त्र र मििधययी रूपिा सम्पन्त्न गनष आयोगलाई सक्षि र व्यावसातयक तनकायको रूपिा 
सांस्िागि गने िुख्य ध्येयका साि िेश्रो पञ्च वर्ीय रणनीतिक योजनाको खाका ियार गरररहेको 
हो । आयोगले प्रस्िाववि िेश्रो पञ्च वर्ीय रणनीतिक योजना िजुषिा गदाष नेपालको पन्त्धौं 
योजनाको आधार पत्र, वव.सां. २०७४ सालिा सम्पन्त्न तनवाषचन सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझाव, तनवाषचन 
व्यवस्िापन प्रणालीिा सुधार गने सम्बन्त्धिा ववमभन्त्न सियिा आयोगलाई प्राप्ि पषृ्ठपोर्ण, चाल ु
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रणनीतिक योजनाको कायाषन्त्वयनबाट प्राप्ि अनुभव आददलाई िुख्य िागषदशषनको रूपिा मलएको छ 
। आजको यस उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि पषृ्ठपोर्णलाई आत्िसाि गरी रणनीतिक 
योजनालाई िप पररष्कृि, व्यावहाररक र कायाषन्त्वयन योग्य बनाउने कुरािा आयोग ववश्वस्ि रहेको 
छ ।  

 

 

सम्मवििीय रवष्रपनतज्यू, 

तनवाषचन भनेको िि सांकलन गरी ििपररणाि घोर्णा गनुष िात्र होइन । तनवाषचनको सियिा 
अति व्यस्ि र तनवाषचन अतघपतछ अति सुस्ि रहन े पररकल्पना गरी सांवैधातनक व्यवस्िा र 
स्जम्िेवारी सदहि तनवाषचन आयोगको व्यवस्िा भएको पतन होइन जस्िो लाग्छ । यिािषिा 
ववश्वका धेरै िुलुकिा तनवाषचन अभ्यासिा रहेको तनवाषचन चक्रअनुसार तनवाषचन पूवष, तनवाषचन 
अवथध र तनवाषचन पश्चािका सबै कायषहरूः योजना, िामलि, सूचना, ििदािा दिाष, िनोनयन, प्रचार 
प्रसार, ििदान, पररणाि, रणनीति, सुधार र सिीक्षालाई व्यवस्स्िि, प्रभावकारी र उपलस्धधिूलक ढांगले 
तनरन्त्िर सांचालन र कायाषन्त्वयन गनुष न ैयिािषिा तनवाषचन हो । यसो गनष सके िात्र ैतनवाषचनलाई 
प्रतितनथधिूलक राजनीतिक व्यवस्िाको आधारशीला एवि ्जनअथधकारलाई सांस्िागि गदै सुशासन 
प्रवद्षधन गने िाध्यि बनाउन सक्रकन्त्छ । तनवाषचनबाट यही ििषलाई स्िावपि गनुष आजको 
आवश्यकिा हो ।  

तनवाषचनबाट न ै जनिाले लोकिन्त्त्रको सािषक अनुभूति गने हँुदा तनवाषचनको सिग्र पक्ष 
व्यवस्िापन, सांचालन, रेखदेख तनयन्त्त्रण र तनदेशन गने सांवैधातनक अथधकार प्राप्ि तनकाय तनवाषचन 
आयोगलाई सक्षि, सुदृढ, तनष्पक्ष, व्यावसातयक र ववश्वसनीय सांस्िाको रूपिा सदैब क्रक्रयाशील 
भईरहने वािावरण बनाइददनुहुन र तनवाषचनको यस िथ्यलाई गस्म्भरिापूवषक िनन गररददनुहुन ि 
सबैसँग हाददषक अनुरोध गदषछु । वास्िविा शास्न्त्ि, स्स्िरिा, ववकास, सुशासन र सिदृ्थध हाम्रो 
अभीष्ठ र गन्त्िधय हो । यो अभीष्ठ प्राप्ि गन ेर गन्त्िधयिा पुग्न ेपदहलो खडुक्रकलो तनवाषचनबाटै 
प्रारम्भ हुन्त्छ भन्त्ने कुरािा दईु िि हुन सक्िैन भन्त्ने हािीलाई लाग्दछ । त्यसैले तनवाषचन 
गराउने िुख्य स्जम्िेवारी तनवाषचन आयोगको हँुदाहँुदै पतन आयोगका क्रक्रयाकलापिा यहाँहरूको 
साझदेारी, सहभाथगिा र सहयोग सदैब अपररहायष रहने छ भन्त्ने कुरािा हािी ववश्वस्ि छौं ।  

कुन ै पतन सांस्िालाई जीवन्त्ि राख्न र सिय सापेक्ष िुल्याउन पररिाजषन, पररविषन, सुधार र 
रूपान्त्िरण अतनवायष हुन्त्छ । आयोगले यस िथ्यलाई गम्भीरिापूवषक िहसुस गरेको छ । तनवाषचन 
सम्पन्त्न भएपतछ त्यसको सिीक्षा गने, सुझाव मलने, असल अभ्यासलाई तनरन्त्िरिा ददने र 
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कमिकिजोरी हटाउने नीतिगि, कानूनी र व्यवस्िापकीय पक्षिा सुधार गदै जाने अन्त्िराषस्ष्रय 
अभ्यास अनुरूप न ै आयोगले यो कायष प्रारम्भ गरेको हो । तनवाषचन व्यवस्िापनलाई िप 
प्रभावकारी बनाई तनवाषचन सियको पूवष सुतनस्श्चिाको लाथग तनवाषचन सांचालन िामलकािा 
आधाररि रही तनवाषचन सांचालन गने अन्त्िराषस्ष्रय अभ्यासलाई अवलम्बन गनष तनवाषचन सम्बन्त्धी 
कानूनिा नै तनवाषचनको मिति िोक्ने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्िा गनष जरूरी छ । 

तनवाषचन प्रक्रक्रयािा सुधार गरी आधतुनक प्रववथधको प्रयोग गदै ववदेशिा रहेका नेपाली नागररकको 
ििाथधकारलाई सुतनस्श्चि गनष र तनवाषचनिा खदटएका राष्रसेवक किषचारी लगायि ववमभन्त्न 
कारणले ििदानको ददन ििाथधकारको प्रयोग गनष िोक्रकएको ििदानकेन्त्रिा उपस्स्िि हुन नसक्ने 
ििदािाका लाथग पूवष ििदान (Pre-Voting) वा अनुपस्स्िि ििदान (Absentee Voting) जस्िा 
वैकस्ल्पक ववथधको प्रयोग गने सम्बन्त्धिा ठोस तनणषयिा पुग्न ुआवश्यक छ । ििदान केन्त्रहरूको 
पुनरावलोकन गरी ििदािाहरूको सहज पहँुच पुयाषउने र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्िा सदहि 
ििदानस्िलिै ििगणना गने कायषको िालनी गनुषपने अवस्िा छ । रास्ष्रय पररचयपत्र र 
ििदािा पररचयपत्रका बीच आवद्धिा कायि गनष र प्रत्येक ििदािाले ििदािा नािावलीिा 
आफ्नो नाि दिाष गनष, वववरण हेनष र अद्यावथधक गनष सक्नेगरी प्रणालीगि व्यवस्िा गनष जरूरी 
भई सकेको छ । यसरी अनलाइन प्रणाली िाफष ि ििदािाको नाि दिाष र अद्यावथधक गने कायष 
हुन सकेिा स्वदेश ििा ववदेशिा रहेका ििदािालाई सरल र सहज सेवा उपलधध हुनुका साि ै
ििदािा नािावलीिा शुद्धिा कायि हुन ेकुरािा आयोग ववश्वस्ि छ ।  

हाम्रो सांवैधातनक एवि ् कानूनी प्रावधानले लैथगांक ििा सािास्जक सिावेशी प्रतितनथधत्वलाई 
सुतनस्श्चि गरेपतन यसलाई ववमशष्ट, पयाषप्ि र गणुात्िक बनाउनु पने आवश्यकिा बोध हँुदै गएको 
छ । तनवाषचन व्यवस्िापनिा सबै पक्षको भूमिका स्िावपि गरी स्जम्िेवारी तनवाषह गराउन र 
तनवाषचन आचार सांदहिालाई देखावटी भन्त्दा वास्िववक बनाउन उवत्तकै आवश्यक छ । कुन ैपतन 
ििदािाले तनवाषचनिा सहभागी राजनीतिक दल ििा उम्िेदवार िध्ये कसैलाई पतन िि ददन्त्न 
भन्त्न पाउने अथधकार (NOTA) लाई ििपत्रिा सिावेश गने ववर्यिा पतन सम्िानीि सवोच्च 
अदालिबाट परिादेश भै सकेको छ । सूचना प्रववथधको युगिा प्रववथधयुक्ि तनवाषचन स्वभाववक 
हँुदाहँुदै पतन इलेक्रोतनक भोदटङ िेशीन (EVM) को प्रयोग सम्बन्त्धिा मिथश्रि ववचारहरू आउन े
गरेका छन ्। दीघषकामलनरूपिा तनवाषचनिा हुन ेसावषजतनक खचष घटाउन यो उपयुक्ि ववथध पतन 
हो । परीक्षणको रूपिा प्रारम्भ गररएको इलेक्रोतनक भोदटङ िेशीन (EVM) को प्रयोगलाई ववस्िार 
गनष उच्चस्िरीय राजनीतिक सहिति र ववश्वसनीय वािावरण अपेक्षक्षि छ भन्त्ने आयोगको धारणा 
छ ।  
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सम्मवििीय रवष्रपनतज्यू, 

तनवाषचन प्रणालीिा सुधार गने प्रसङ्ग उठ्नासाि सवाषथधक चासो र थचन्त्िा गररने ववर्य तनवाषचन 
िहांगो बन्त्दै गएको र धान्त्नै नसक्रकने अवस्िा िफष  उन्त्िूख हुन पुगेकोले यसलाई कसरी मििधययी 
बनाउन ेभन्त्ने ववर्यिा गस्म्भर हुनै पछष । यसले तनवाषचनको सियिा हुने खचषलाई िात्र इांथगि 
गदैन देशको अिषिन्त्त्र, सािास्जक सांरचना र सिग्र शासन प्रणालीलाई सुशासन र सदाचारयुक्ि 
बनाउन ेववर्यलाई पतन लक्षक्षि गदषछ । यसको तनस्म्ि एकातिर आयोग र सावषजतनक क्षेत्रबाट हुन े
खचषलाई तनस्श्चि सीिािा राख्नपुन ेआवश्यकिा छ भने अकाषतिर राजनीतिक दल र उम्िेदवारबाट 
हुने तनवाषचन खचषलाई पद्धतिगि तनयन्त्त्रण र तनयिन गनुषपने अवस्िा छ । यसको तनस्म्ि आि 
सहितििा ठोस एवि ् व्यावहाररक तनणषयिा पुग्न सबैसँग हाददषक आग्रह गदषछु । तनवाषचन पद, 

पैसा र पहँुचले प्रभाववि हुनु हँुदैन । तनष्ठा, ववचार र मसद्धान्त्िबाट तनदेमशि हुनुपछष भन्त्ने हाम्रो 
िान्त्यिा स्िावपि गनष आयोग हरदि क्रक्रयामशल रहने ववश्वास ददलाउन चाहन्त्छु ।  

तनवाषचनिा हारजीि स्वभाववक हुन्त्छ भने झै तनवाषचन पररणाि घोर्णा हुनासाि परास्जिले 
ववजेिालाई सहर्ष स्वीकार गरी हानेले पतन स्जिेको अनुभूति गने स्वाभाववक वािावरणिा तनवाषचन 
सम्पन्त्न गने र तनवाषचन वववादलाई प्रभावकारीरूपिा तनरूपण गरी शुन्त्यिा झाने गरी तनवाषचन 
व्यवस्िापनिा सुधार गनष आयोग दृढ सांकस्ल्पि छ । यसको तनस्म्ि आयोगबाट तनवाषचनलाई 
मििव्ययी र धान्त्न सक्रकने बनाउने, एकीकृि तनवाषचन कानून िजुषिा गने, ववदेशिा बस्ने 
नेपालीहरूको ििदानको सम्बन्त्धिा उथचि व्यवस्िापन गने, सांघीय ढाँचा अनुरूप आयोग र 
िािहिको पुनरसांरचना गने, आयोगको सांस्िागि सुदृढीकरण, आयोगको भवन तनिाषण एवि ्अन्त्य 
पूवाषधार तनिाषण र स्रोि साधनको िहत्ति उपयोग गन,े ििदािा मशक्षा र नागररक सचिेनाका 
कायषक्रिलाई ववधागि रूपिा व्यवस्स्िि गरी स्िानीय िहसम्ि हस्िान्त्िरण गन,े तनवाषचन 
प्रक्रक्रयािा प्रदेश सरकार ििा स्िानीय िहलाई सहभागी गराउने, प्रववथधयुक्ि तनवाषचन प्रणाली 
स्िावपि गने लगायिका ववर्यिा ववमभन्त्न समिति र कायषदल गठन गरी कायष प्रारम्भ गररएको 
व्यहोरा अनुरोध गनष चाहन्त्छु । आयोगले सबै सरोकारवालाहरूको सिेि सुझाव मलई उद्देश्यिा 
स्पष्टिा, प्रक्रक्रयािा एकरूपिा, सूचनािा सहजिा, कायाषन्त्वयनिा सहभाथगिा, नतिजािा शीघ्रिा, काि 
कारवाहीिा ववश्वसतनयिा एवि ् तनरन्त्िरिा कायि गने पद्धति र कायषशैलीका साि आपm्नो 
कायषलाई तनरन्त्िररूपिा अगाडड बढाउने प्रतिवद्धिा व्यक्ि गदषछु ।  

सम्मवििीय रवष्रपनतज्यू, 

तनवाषचन आयोगले सम्पन्त्न गरेको िीनै िहको तनवाषचन पश्चाि ववमभन्त्न कारणले प्रतितनथध सभा 
सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, नगरपामलकाका प्रिुख ििा उपप्रिुख, गाउँपामलकाका अध्यक्ष ििा 
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उपाध्यक्ष र स्िानीय िहका वडाध्यक्षहरूको पद ररक्ि रहेकोले उक्ि पदिा प्रचमलि कानून 
बिोस्जि उपतनवाषचन गनष आयोग ियारी अवस्िािा रहेको कुरा तनवेदन गनष चाहन्त्छु ।  

आयोगबाट आयोस्जि यस कायषक्रििा िैले यहा ँउल्लेख गरेका ववर्यका अतिररक्ि अन्त्य ववववध 
ववर्य सिेि सिेटेर िाननीय आयुक्िज्यूहरूबाट दईु वटा कायषपत्र प्रस्िुि हुनेछन ् । उपस्स्िि 
सहभागी िहानुभावहरूबाट प्राप्ि िागष तनदेशन र सुझावलाई आयोगले आपm्नो िहत्वपूणष पुँजीको 
रूपिा ग्रहण गन ेकुरा तनवेदन गदै यस अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रििा उपस्स्िि भई हािीलाई हौसला, 
प्रेरणा र उजाष प्रदान गररददनु भएकोिा सम्िाननीय राष्रपतिज्य,ू सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीज्य,ू 

सम्िाननीय सभािुखज्यू, रास्ष्रय सभाका सम्िाननीय अध्यक्षज्य ू लगायि सबै ववमशष्ट 
िहानुभावहरू प्रति पुनः हाददषक आभार व्यक्ि गदै िेरो भनाई अन्त्त्य गनष अनुिति चाहन्त्छु । 

 

३ प्रस्ििुीकरण 

अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रििा िाननीय तनवाषचन 
आयुक्िद्वय नरेन्त्र दाहाल र इश्वरी प्रसाद 
पौड्यालले कायषपत्र प्रस्िुि गनुषभएको थियो 
। िाननीय तनवाषचन आयुक्ि नरेन्त्र 
दाहालले आयोगको भावी कायषददशा ववर्यिा 
कायषपत्र प्रस्िुति गदै आयोगको प्रस्िाववि 
िेस्रो पञ्चबर्ीय रणनीतिक योजनाका 
प्रस्िाववि रणनीति एवि ् कायषनीतिहरू 
स्पष्ट गनुषभयो । रणनीतिहरूिा आयोगको 
सांस्िागि सुदृढीकरण गने, प्रववथधयुक्ि 
तनवाषचन व्यवस्िापन प्रणालीको ववकास गने, तनवाषचन सम्बन्त्धी नीतिगि ििा कानूनी सुधार गन,े 

सांववधान र कानून बिोस्जि राजनीतिक दल व्यवस्िापन गने र तनवाषचन व्यवस्िापनिा साझदेारी र 
सहकायष अमभवदृ्तघ गने रहेका छन ्। (प्रस्िुिीकरण अिुसूची  ४ मव सांलग्न गररएको छ ) 

 

त्यसैगरी िाननीय तनवाषचन आयुक्ि इश्वरी 
प्रसाद पौड्यालले तनवाषचन सिीक्षा ववर्यिा 
कायषपत्र प्रस्िुि गदै तनवाषचन खचषलाई कसरी 
मििव्ययी बनाउन,े तनवाषचन प्रक्रक्रयािा सूचना 
प्रववथधको प्रयोग, ववदेशिा रहेका ििदािाहरूले 

प्रस्िुिीकरण गनुषहँुदै िाननीय तनवाषचन आयुक्ि श्री नरेन्त्र दाहाल 
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तनवाषचनिा ििदान गनष पाउने व्यवस्िाको सुतनस्श्चि गने बबर्य, तनवाषचन आचार सांदहिाको प्रभावकारी 
रुपिा पूणष पालना कसरी गराउने जस्िा तनवाषचन सिीक्षाको क्रििा उठेका ववर्यवस्ि ुएवि ्सुझावबारे 
प्रस्िुि गनुषभएको थियो । प्रस्िुिीकरण अिुसूची ४ मव सांलग्न गररएको छ ) 

 

साि ै वहाँले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्िा सदहि ििदान स्िलि ैििगणना गराउने तनवाषचन कायषिा 
खदटएका राष्रसेवक किषचारी एवि ्सुरक्षा सङ्गबद्ध धयस्क्िहरूलाई ििदानको अथधकार ददने, ववमभन्त्न 
िहको तनवाषचनको मिति घोर्णा गने लगायि आयोगको स्वायत्तिा सम्बन्त्धी िान्त्यिाहरूका ववर्यिा 
सिेि स्पर्ट गनुषभयो । 
तनवाषचन आयोगको िफष बाट प्रस्िुिीकरण पश्चाि ् आयोगले ववगििा सम्पन्त्न गरेका तनवाषचन 
व्यवस्िापन ििा आगािी ददनिा मलनुपने कायषददशाका सम्बन्त्धिा सहभागीहरूबाट िहत्वपूणष सुझावहरू 
प्राप्ि भएका थिए । अन्त्िरक्रक्रया कायषक्रििा सबैजसो वक्िाले तनवाषचनिा बढ्दो प्रचार प्रसार खचष, 
ववदेशिा बस्ने नेपाली नागररकको ििाथधकार, सिानुपातिक तनवाषचन प्रणालीिा प्रतितनथधत्व, तनवाषचन 
आचार सांदहिाको पालना, तनवाषचन मशक्षा एवि ्आयोगले मलनुपन े भावी कायषददशा आदद ववर्यिा 
िहत्वपूणष सुझाव र पषृ्ठपोर्ण ददनुभएको थियो । 
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४ सहभागीहरूबाट व्यक्ि ववचार 

शरेबहवदरु देउवव (पूवा प्रधविमन्त्री एवम ्िेपवली कवाँगे्रसकव सभवपनत) 

EVM को प्रयोग गने कुरा दठक 
छ । ववदेशिा रहेका 
नेपालीहरूले ििदान गनष 
पाउनु पछष । online Vote हुन  
सक्दैन । Embassy िै ििदान 

गने व्यवस्िा गनुषपछष । सब ै
ििदािाहरूको Online 

Registration गने ववर्य 

उपयुक्ि  

छ । 
 

ििदािा/तनवाषचन मशक्षा सहरिा िात्र केस्न्त्रि नगरी गाउँ गाउँ सम्ि ववस्िार गनुषपछष । 
तनवाषचनको मममममममममममम मममममम मममम मममममममम म ममममम 

मममममम मम मममममम ममममम मममममम मम मम ममममममम 

ममममममम ममममममम ममममममम ममममम म 
 

मवधव कुमवर िेपवल (पूवाप्रधविमन्त्री 
एवम ्वररष्ठ िेतव िेकपव) 

तनवाषचन प्रणाली अत्यन्त्ि ै
खथचषलो भयो । पामलकाका 
वडा, स्िानीय िहबाटै खचष 
कटौति गनुषपछष ।  

 

तनवाषचनिा खलेुआि भोज 
भिेर लगाउनेलाई कारवाही 
गनै  पछष । राज्यले नै 
State Funding गने बबर्यिा 
छलफल गरौला । 
 

िदहला दमलिको प्रतितनथधत्वको बबर्यिा पुन छलफल गरौ, जदटलिालाइष फुकाऔ । 
ववदेशिा रहेका नागररकहरूलाइष ििदान ददने सम्बन्त्धिा सवोच्च अदािलबाटै आदेश 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै पूवष प्रधानिन्त्त्री शेरबहादरु देउवा 

 

आफ्नो ववचार राख ् नहँुुदै पवूष प्रधानिन्त्त्री िाधव कुिार नेपाल 
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आएकोले सोच्न जरुरी भएको छ । सिग्र तनवाषचन व्यवस्िापनिा सुधार गन ेआयोगको 
ववचार प्रशांसनीय छ ।  

बवबुरवम भट्टरवर्ा (पूवाप्रधविमन्त्री एवम ्
अध्यक्ष समवजववदी पवटी िेपवल) 

अदहलेको तनवाषचन प्रणाली न ै
ववसांगतिको श्रोि हो । यसिा 
सुधार गनष सबै गम्भीर हुनुपछष 
। प्रत्यक्ष राष्रपिीय/प्रधानिन्त्त्रीय 
तनवाषचन प्रणाली गरेिा िात्र 
आयोगलाइष सवल बनाउन  
सक्छौं । 
 

Compulsory Voting को व्यवस्िा गरेिा िात्र NOTA र Recall को व्यवस्िा कायाषन्त्वयन गनष  
सक्रकन्त्छ । तनवाषचन िहँगो भएको हँुदा भ्रष्टाचार बढेको छ । तनवाषचनिा हुने खचष न ै
ववसांगतिको जड हो। दलले प्राप्ि गन ेििका आधारिा राज्यले खचष व्यहोने व्यवस्िा लाग ू
गनुषपछष । 
 

ववदेशिा बस्ने नेपाली नागररकलाइष ििाथधकारको अथधकार ददनु पदषछ । यसिा कसरी 
अगाडड बढने बारे छलफल गरी अगाडड बढौ । सिावेमशकिाका लाथग पूणष सिानुपातिक नै 
हो वा िदहला/िदहला, दमलि/दमलि बीच प्रतिस्पधाष गनुषपने िफष  जान ुपछष । EVM को 
प्रयोग गनुष पदषछ, प्रववथधको प्रयोग गने कुरािा धेरै शांका नगरौ । 
 

चचर बहवदरु के.सी. (अध्यक्ष रवष्ट्ष्रय 
जिमोचवा)  

पैसा नहुनेले चनुाव स्जत्न सक्रकदैन 
भन्त्ने िान्त्यिा स्िावपि हँुदै गयो । 
चनुाव खथचषलो भयो चनुाव खचष 
घटाउने सबै उपाय अवलम्बन 
गनुषपछष । प्रवासी नेपालीलाइष भोट 
ददन पाउने व्यवस्िा गनुषपछष । नोट 
काि लाग्ने भोट काि नलाग्न े
हुनुहँुदैन। थे्रसहोल्डले साना पाटीलाइष 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै पूवष प्रधानिन्त्त्री बाबुराि भट्टराइष 

 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै रास्ष्रय जनिोचाषका अध्यक्ष थचत्र बहादरु 
के.सी. 
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रोक्ने र दइुषदलीय पाटी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेररि भएर ल्याइएको हो । यसलाइष हटाउन ु
पदषछ ।  

 

िदहला र दमलिको आरक्षण गनुषपछष । आचारसांदहिाको सरासर उल्लांघन भएको छ । 
आयोग िुकदशषक बन्त्नुपन े अवस्िा छ । आयोगलाइष आचारसांदहिा उल्लांघन गनेलाइष 
दण्डात्िक अथधकार ददएर कानून बनाउनु पदषछ । भागवण्डाको आधारिा आयोगिा 
तनयुस्क्ि हुनुहँुदैन । चनुावको मिति घोर्णा गने बबर्य सत्तािा बस्नेले आफू अनुकूल हुन े
व्यवस्िाको अन्त्त्यका लाथग आयोगलाइष अथधकार नै ददनुपछष वा कानूनिा नै िोक्नुपछष । 
राम्रो काि नगने जनप्रतितनथधहरूलाइष क्रफिाष गनष पाउने (Right to Recall)  व्यवस्िा  हुनुपछष 
। 

 

डव. प्रकवशचन्त्र लोहिी, रवष्ट्ष्रय प्रजवतन्त्र पवटी (सांयुक्त) 

आयोगको नयाँ नेितृ्वको सुधारको 
इच्छा प्रशांसनीय छ । रणनीति 
Positive लाग्यो । Positive Statement 

धेरै छन ् । िोरै िात्र गरे पतन 
उपलस्धध हुनेछ । शुभकािना छ । 
 

Democracy को पररभार्ा गदाष for the 

people, to the people by the people 
भतनन्त्थ्यो िर हािी कहा ँDemocracy 

is for the rich by the poor and to the 

few भयो ।  

 

पाटी नभइष लोकिन्त्त्र नहुने र पाटीका लाथग खचष आवश्यक पने हुन्त्छ । पाटीले प्राप्ि 
गरेको ििका आधारिा State Funding को व्यवस्िा गनुषपछष । व्यापारीले घोर्णा नगरी 
चन्त्दा ददयो भने गैरकानूनी हुन्त्छ । घोर्णा गरी ददएको चन्त्दािा कर छुट ददनु पदषछ । 
Electoral Code of Conduct लाइष नैतिक बन्त्धनको रुपिा िात्र हैन, कानूनिा नै व्यवस्िा गरी 
कडा रुपिा पालना गराउनु पदषछ । यसिा सरकारले सहयोग गनुषपछष । 

 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटीका नेिा डा. प्रकाशचन्त्र 
लोहनी 
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शशी शे्रष्ठ (सभवपनत, रवज्यव्यवस्थव तथव सुशवसि सममनत) 

तनवाषचन प्रणालीलाइष हेरफेर गरी 
पूणष सिानुपातिक हुनुपछष बनाइन ु
पदषछ । जसबाट धेरै सिस्याको 
सिाधान हुन्त्छ । मिथश्रि 
तनवाषचन प्रणाली अपनाए पतन 
एक्रककृि कानूनको तनिाषण हुनुपन े
हुन्त्छ । िदहलाका लाथग तनवाषचन 
क्षेत्र नै आरक्षण गररन ु उपयुक्ि 
हुने हँुदा मसट आरक्षणको 
व्यवस्िा कानूनिा नै गनुषपछष । 
 

तनवाषचन भडक्रकलो र खथचषलो भयो । सेवाभावको राजनीति अब सिाप्ि भयो । यसिा 
सब ै सचिे हुनुपछष । यस सम्बन्त्धिा आयोगको पहल सकारात्िक छ । दलले प्राप्ि 
गरेको ििको आधारिा राज्यले खचष व्यहोने, तनवाषचन प्रचारप्रसारका लाथग तनस्श्चि ठाउँ 
उपलधध गराउने, सबै दललाइष सिान अवसर ददएर सांचार िाध्यिको प्रयोग गनष ददन े
व्यवस्िा गनुष पदषछ। 

 

रवजक्रकशोर यवदव (रवष्ट्ष्रय जितव पवटी) 
यो आयोजना र छलफलको लाथग तनवाषचन आयोगलाइष धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु । तनवाषचन 
आयोग सरकारिाथि तनभषर रहनु पन ेअवस्िाको अन्त्त्य गनुष पदषछ । तनवाषचन आयोगलाइष 
प्रशासतनक, आथिषक, राजनीतिक सबै 
क्रकमसिले पूणष स्वायत्त बनाउनु पदषछ 
। आयोगले सरकारसँग याचना 
गनुषपन,े सािान िाग्नुपने अवस्िा 
रहन ददनु हँुदैन । आयोगलाइष 
स्वायत्त सांवैधातनक तनकायको रुपिा 
अथधकार सम्पन्त्न गनुषपछष । 
 

तनवाषचनको मिति आयोग स्वयांले 
िोक्न पाउने व्यवस्िा सरकारले 
गनुषपछष । तनवाषचनिा आथिषक 
पारदमशषिा र मििव्ययीिा कायि 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै राज्यव्यवस्िा ििा सुशासन समितिका सभापति शशी 
शे्रष्ठ 

 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै रास्ष्रय जनिा पाटीका नेिा राजक्रकशोर यादव 
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गनै पदषछ । अदहलेको ठूलो चनुौति भनेको दलहरू बीचको ववश्वासको सांकट हो, यसको 
अन्त्त्य गदै जानुपछष । तनवाषचन खचषलाइष सियसापेक्ष पररिाजषन गनुषपछष । जसरी भए पतन 
चनुाव स्जत्न भएको शस्क्ि लगाउने प्रवतृिको अन्त्त्यका लाथग आयोगलाइष िात्र स्जम्िेवार 
बनाएर उम्कन मिल्दैन । सरकार र दलले नै यसको  उथचि व्यवस्िापन गनुषपछष ।  

 

तनवाषचन खचषलाइष मििव्ययी बनाउन प्रचार प्रसार सिय घटाउने र आयोगले ििदािा 
मशक्षा सियिा न ै ददनुपने । आयोगले ििदािालाइष सुसूथचि गने काि र आयोगलाइष 
अटोनोिी र श्रोिसाधन सम्पन्त्न बनाउने ववर्यिा सब ैराजनीतिक दल एकिि हुनुपछष । 
FPTP, PR रास्ष्रय सभाका साांसदको भूमिका फरक फरक गनुष पछष की  ? ववचार गरौं । 
सबै दललाइष ववश्वास ददलाउन सकेिा प्रववथधको प्रयोग दठकै हुने हँुदा EVM को ववर्यिा 
सोच्नुपछष । जनप्रतितनथधहरूलाइष सिाजिा कसरी सम्िातनि बनाउने ? भन्त्ने ववर्य 
तनवाषचन दहांसासँग जोडडएको छ, यसिा सबैको ध्यान पुग्नुपछष । 

 

रमेश लेखक (केष्ट्न्त्रय सदस्य, िेपवली कवाँगे्रस) 

वुि कधजा गने लगायिका 
अवास्ञ्छि गतिववथधहरूलाइष रोक्न 
ििा तनश्िेज पानष कानूनी 
व्यवस्िा र अथधकार आयोगलाइष 
ददनुपछष । कानूनलाइष पररिाजषन 
र एक्रककृि कानून बनाउन े काि 
तछटो गरौ । सरकारले नै प्रयत्न 
गरोस। 
 

खाली भएका स्िानिा उपतनवाषचन 
तछटो होस भन्त्ने िाग गदषछु । 
आवथधक तनवाषचनिा एक िहको तनवाषचन एकै चरणिा गने व्यवस्िा मिलाइयोस । Right 

to Recall हाम्रो अवस्िािा पररपक्व भै सकेको छ/छैन ववचार गरौ । यसको लाथग सांववधान 
सांशोधनको आवश्यकिा पछष  । 

 

मललव मसटौलव ( सांघीय समवजववदी फोरम ) 

िदहला सिानिाको बबर्यिा िदहलाले जन्त्िका आधारिा र वववाहको आधारिा दबुै सुववधा 
प्रयोग गरेिा पतन जन्त्िकै आधारिा िात्र उपयोग गने व्यवस्िािा जोड ददनुपयो । सांघीय 
सांसदिा िदहलाको ५० प्रतिशि सहभाथगिा पुयाषउनुपछष । जन्त्िको आधारिा िदहलालाइष 

रिेश लेखक (केस्न्त्रय सदस्य, नेपाली काँगे्रस) कायषक्रििा सहभागी हँुदै 
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सिानुपातिक सदस्य बन्त्न ददनु पछष । सिानुपातिक तनवाषचनका उम्िेदवार चयनिा 
पररवार र नािेदार िात्र छान्त्ने परम्पराको अन्त्त्य गनुषपछष । ववदेशिा बस्ने नेपाली 
नागररकहरूलाइष ििदानको अथधकार ददने बबर्यिा सोच्नुपछष । 

 

बुद्चधमवि तवमवङ्ग (रवष्ट्ष्रय प्रजवतन्त्र पवटी) 
ठूला पाटीका लाथग िात्र 
तनवाषचन प्रणाली राम्रो देखखयो । 
साना दललाइष अगाडड आउन ै
नददने दइुष दलीय प्रणाली बनाउन 
खोस्जयो । मममममममम मम 
ममममममम म 

मममममममम मममम 

ममममम म मममम 

ममममममम ममममममममम 

मममम मममममम ममम म 

मममम ममममम 

ममममममममम मम ममममम मममममम  ममम म ववदेशिा बस्नेलाइष Voting Right 

ददनु  
पदषछ । चनुाव एकै चरणिा हुनुपछष । 

  

रववन्त्र ममश्र (वववेकमशल सवझव पवटी) 
Political Syndicate निोडड कुन ै
Syndicate िोडडदैन। राजनीतिक 
दलको आथिषक पारदमशषिा 
सुतनस्श्चि गनुषपछष । State Funding 

को अवधारणा दलको आथिषक 
पारदमशषिाको लाथग आएको हो, यो 
अपररहायष छ । सोच्ने बेला 
आएको छ ।  

 

घोर्णा गरेर ददने चन्त्दाको कर छुटको व्यवस्िा हुनुपछष । दलहरूले गोप्य रुपिा मभत्र मभत्र ै
पैसा कसरी उठाउँछन भन्त्ने अनुगिन गने सांयन्त्त्र बनाउनु पछष । 
 

सध ै ठूला पाटीको िात्र चनुावथचन्त्ह िाथि/अगाडड हुने प्रणाली दठक होइन । ििपत्रिा 
चनुाव थचन्त्ह वणाषनुक्रि अनुसार हुनुपछष वा अन्त्य उपयुक्ि ववथध अपनाउनु पछष । नेपाल 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटीका नेिा बुद्थधिान िािाङ्ग 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै वववेकमशल साझा पाटीका नेिा रववन्त्र मिश्र 
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जस्िो देशिा थे्रसहोल्ड चादहन्त्छ । थे्रसहोल्ड नराखी सिावेशीिाको सुतनस्श्चििा सोच्नु राम्रो 
होइन । NOTA र Right to Recall हुनुपछष । भ्रष्टाचारको अन्त्त्य गनष र सुशासनका लाथग 
उम्िेदवारलाइष कानूनी एवि ्प्रणालीगि ढङ्गले वाँध्न जरुरी छ । 
 

कुमवर मलङ्गदेि (सांघीय लोकतवष्ट्न्त्रक रवष्ट्ष्रय मञ्च) 

दलहरू बीचको एक्रककरण प्रक्रक्रया सहज हुनुपछष ,  प्रदेशको तनवाषचनिा क्लष्टर बनाउन 
सक्रकदैन, कानूनिा नै स्पष्ट गरी मिलाउनु पछष । प्रवासबाट Voting अतनवायष हुनुपने । 
पैदल, साइकलबाट हुन ेचनुावी प्रचार प्रसार दठक छ िर पेरोल/डडजेलबाट चल्ने सवारी 
साधनको प्रयोगबाट चनुावी प्रचार प्रसार हुनुभएन । चनुाव थचन्त्हववहीन Voting पतन ववकल्प 
भएकोले Direct नाििा Vote हाल्ने व्यवस्िा हुनुपयो । 

 

मव. मो. ररजववि अन्त्सवरी (िेपवल सांघीय समवजववदी पवटी) 
सिावेशी लोकिन्त्त्रलाइष िजवुि बनाउन आवश्यक कानून िजुषिा हुनुपयो । साना दलको 
सिेि सहभाथगिा सुतनस्श्चि 
गनुषपयो अन्त्यिा दइुष दलीय 
लोकिन्त्त्र भन्त्नु पयो ।  

 

तनवाषचन प्रणालीलाइष हेनेहो भने 
सािान्त्य नेपाली नागररक क्रक ि 
Voter  क्रक ि  कायषकिाष िात्र 
हुने हो । तनवाषचन खचषलाइष 
साधारण नागररकले धान्त्न 
नसक्ने अवस्िा छ, सुधार 
गनुषपयो । EVM हाम्रो तनयन्त्त्रणिा 
छैन । यसले रास्ष्रयिालाइष किजोर बनाउँछ ।  

िा. िो. ररजवान अन्त्सारी,  नेपाल सांघीय सिाजवादी पाटी कायषक्रििा 
पाल्नहँुुदै 
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प्रेम सुववल (िेपवल मजदरु क्रकसवि 
पवटी) 

पाटी र ििदािालाइष चन्त्दा 
ििा आथिषक सहायिा ददने, 
राििा पाटी प्रवेश भइष 
तनवाषचनिा भाग मलने, 
तनवाषथचि भए पश्चाि 
अवथधभर खचष उठाउन 
प्रयत्नशील रहने प्रववृत्त अन्त्त्य 
हुनुपछष ।  

 

राजनीतिक दललाइष Fund ददन हँुदैन । राजनीतिक दलहरूले चनुाव थचन्त्ह र घोर्णापत्रका 
आधारिा तनवाषचनिा सहभागी हुनुपछष । कानून वमलयो बनाउनु पछष । आचारसांदहिाको 
प्रभावकारी कायाषन्त्वयन भएन । नैतिक दवाविा कि ैिात्र बस्न रुचाउँछन ् । तनवाषचनिा 
घोर्णापत्र बाहेकका अन्त्य कुरा बोले कारवाही हुने व्यवस्िा हुनपुछष । देशमभत्रका 
इस्न्त्जतनयरहरूबाट प्रववथधको ववकास र प्रयोग गन,े नागररकिा र ििदािा नािावलीलाइष 
अन्त्िरसम्बस्न्त्धि बनाउने र नागररकिािा सबैको पहँुच हुन ुपन ेववर्यलाई जोड ददनुपछष । 

 

 डव.गोपवलकृष्ण मसववकोटी (नियोक, NEOC) 

नागररक सिाजलाइष आिन्त्त्रण गरेकोिा आयोगलाइष धन्त्यवाद । स्विन्त्त्र तनवाषचनका लाथग 
तनस्श्चि िापदण्डको तनिाषण 
गरी कायाषन्त्वयन गनुषपछष । 
दतुनयाँ Digitized भएको छ । 
हािीले पतन EVM को िालनी 
गनुषपछष । Political Finance का 
लाथग तनयिन र तनयन्त्त्रण 
गनुषपदषछ । 
 

सांववधानि तनवाषचन क्षेत्र 
तनधाषरण हरेक २० बर्षिा हुने व्यवस्िा भए पतन जनगणनाको आधारिा पुन तनधाषरणको 
व्यवस्िा हुनुपछष । External Voting लाइष पहल गनुष पदषछ । यसका लाथग राहदानीलाइष 

आफ्नो ववचार राख ् नुहँुदै तनयोकका गोपालकृष्ण मसवाकोटी 
 

पे्रि सुवाल, नेपाल िजदरु क्रकसान पाटी कायषक्रििा पाल्नहँुुदै 
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सदपुयोग गनष सक्रकन्त्छ । आचारसांदहिालाइष नैतिक वन्त्धन िात्र निानी दण्डनीय कानून 
बनाउन जोड ददनुपछष । 
 

५ तनष्कर्ष 

सांवैधातनक व्यवस्िा बिोस्जि आयोगले वव सां २०७४ सालिा स्िानीय िह, प्रदेश ििा सङ्  घीय 
सांसद, राष्रपति ििा उपराष्रपति पदको तनवाषचन चरणबद्ध रुपिा सम्पन्त्न गर  यो । यी 
तनवाषचनहरू सम्पन्त्न गनषको लाथग आवश्यक पने तनवाषचन कानूनहरू छोटो सियिै तनिाषण भए । 
आयोगले सबै िहका तनवाषचन सम्पन्त्न गरेसँग ैिुलुकिा सङ्  घीय लोकिास्न्त्त्रक शासन व्यवस्िा 
सांस्िागि हुनका लाथग िागष प्रशस्ि  
भयो । आयोगले सम्पादन गरेका कािका सन्त्दभषिा सािवटै प्रदेशिा तनवाषचनका 
सरोकारवालाहरूको सिुपस्स्ितििा गि वर्ष सिीक्षा गोष्ठीहरू सम्पन्त्न भए । 

वव.सां. २०६४ सालिा सम्पन्त्न सांववधान सभाको तनवाषचन पश्चाि आयोगले तनवाषचन 
व्यवस्िापनिा सुधार एवां सांस्िागि सुदृढीकरणका लाथग रणनीतिक योजनाहरू िाफष ि सुधारका 
कायषक्रिलाई अगाडड बढाएको छ । वव.सां. २०७६ साउन १ देखख लागू हुने गरी आयोगले िसे्रो 
पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजना िजुषिा गनष लागेको हँुदा प्रस्िाववि रणनीतिक योजनािा 
सरोकारवालाहरूबाट सिेि िहत्वपूणष पषृ्ठपोर्ण प्राप्ि हुनेछ भन्त्ने अपेक्षाका साि निववाचिको 
समीक्षव तथव आयोगले आगवमी ददिमव अवलम्बि गिुापिे रणिीनत सम्बन्त्धी उच्चस्तरीय 
अन्त्तरक्रियव कायषक्रि आयोजना भएको हो ।  

आयोगको िफष बाट िाननीय प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि र तनवाषचन आयुक्िहरूबाट प्रस्िुिीकरण 
पश्चाि ् आयोगले आगािी ददनिा मलनुपन े
कायषददशाका सम्बन्त्धिा सहभागीहरूबाट िहत्वपूणष 
सुझावहरू प्राप्ि भएका छन ् । अन्त्िरक्रक्रया 
कायषक्रििा तनवाषचनिा बढ्दो प्रचार प्रसार खचष, 
ववदेशिा बस्ने नेपाली नागररकको ििाथधकार, 

सिानुपातिक तनवाषचन प्रणालीिा प्रतितनथधत्व, 

तनवाषचन आचार सांदहिाको पालना, तनवाषचन मशक्षा 
एवि ् आयोगले मलनुपने भावी कायषददशा आदद 
ववर्यिा िहत्वपूणष सुझाव र पषृ्ठपोर्ण प्राप्ि भएका छन ्। सहभागीज्यूहरूबाट प्राप्ि पषृ्ठपोर्ण 
एवि ्सुझावहरूका लाथग आयोग धन्त्यवाद व्यक्ि गदषछ । साि ैआयोगले उक्ि सुझाव एवि ्

कायषक्रि सञ्चालन गनुषहँुदै सहसथचव श्री थगररजा शिाष 
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पषृ्ठपोर्णलाई पूँजीको रुपिा ग्रहण गरी आगािी कायषक्रििा सिावेश गदै अगाडड बढ्नेछ । 
उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रया कायषक्ि ४:०० बज ेशुरु भई ७:२५ बज ेऔपचाररक रुपिा सिापन भएको 
र उक्ि कायषक्रिको सञ्चालन आयोगको सहसथचव श्री थगररजा शिाषबाट भएको थियो ।  



26 
 

अिुसूचीहरू 
अनुसूची १ 

 

-अवधवरणवपर_  
 

निववाचि समीक्षव तथव आयोगको भववी रणिीनत 
सम्बन्त्धी उच्चस्तरीय अन्त्तरक्रियव कवयािम 

 

1= पषृ्ठभमूी 

वव. सां. २०७४ सालिा भएका स्िानीय िह, प्रदेश सभा, सांघीय सांसद, राष्रपति ििा उपराष्रपतिको 
तनवाषचन सम्पन्त्न गरी तनवाषचन आयोगले वव. सां. २०७५ असार िदहनािा सािवटै प्रदेशिा 
प्रदेशस्िरीय सिीक्षा गरी प्रतिवेदन प्रकामशि गररसकेको छ । उक्ि प्रतिवेदनले तनवाषचन प्रक्रक्रयािा 
अवलम्बन गररएका असल अभ्यास, अनुभव गररएका िूलभूि सिस्याहरू, सिाधानका लाथग गनुषपने 
सुधारहरूको पदहचान गरेको  
छ । 

तनवाषचन आयोगको दोस्रो पञ्चवर्षर्ीय रणनीतिक योजनाको अवथध वव.सां. २०७६  आर्ाढ िसान्त्ििा 
पूरा हुने र आ.व. ०७६।०७७ देखख िेस्रो पञ्चवर्षर्ीय रणनीतिक योजना कायाषन्त्वयनिा ल्याउने गरी 
आयोगल ेयोजना िजुषिा कायष अगाडड बढाएको छ । तयनै दईुवटा िूलभूि बबर्यहरूिा केस्न्त्रि रही 
राजनीतिक दल ििा तनवाषचनका अन्त्य सरोकारवालाहरूबाट पषृ्ठपोर्ण प्राप्ि गनष एक ददवसीय 
अन्त्िरक्रकृया कायषक्रि सांचालन गने गरी यो अवधारणापत्र ियार गररएको छ । 

वव.सां. २०७४ को तनवाषचन सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझावहरू, दोश्रो रणनीतिक योजनाको सिीक्षा 
िुल्याांकनबाट पदहचान गररएका ववर्यहरू ििा सिसाितयक रुपिा उठेका सबै ववर्यहरूलाई सिटेी 
तनवाषचनलाई अझ बढी स्वच्छ र स्विन्त्त्र रुपिा सम्पन्त्न गनष आयोगलाई सक्षि र व्यावसातयक 
तनकायको रुपिा सांस्िागि गने गरी िेस्रो पञ्चबर्ीय रणनीतिक योजना ियार हुने क्रििा रहेको छ । 
आयोगको स्वायत्तिा र स्विन्त्त्रिा, सांस्िागि सुदृढीकरण, क्षििा ववकास, साझदेारी प्रवद्र्धन, सूचना 
प्रववथधयुक्ि तनवाषचन व्यवस्िापन प्रणालीको ववकास, सुदृढ कानूनी व्यवस्िा,तनवाषचन पूवाषधारको ववकास, 

तनवाषचन व्यवस्िापनिा मििव्यतयिा र प्रभावकाररिा ल्याउने उद्देश्यहरू प्रस्िाववि रणनीतिक योजनाल े
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पररलक्षक्षि गरेको छ । उच्चस्िरीय अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सुझावहरूलाई तनवाषचन आयोगल े भावी 
तनवाषचनको व्यवस्िापन सुधारको िुख्य आधारको रुपिा अवलम्बन गनेछ । 

2.1 उद्देश्य  

  प्रस्िाववि कायषक्रिको िुख्य उद्देश्य वव. सां. २०७४ सालिा सम्पन्त्न भएका सबै िहका 
तनवाषचनको सिीक्षाबाट प्राप्ि सुझावहरुको ववर्यिा छलफल गने एवि ्भावी रणनीतिक 
योजना र सिसाितयक ववर्यिा  उच्चस्िरीय िहिा अन्त्िरक्रक्रया गरी आयोगको भावी 
ददशातनदेश गनुष रहेको छ । साि ैकायषक्रिका अन्त्य उद्देश्यहरु तनम्नानुसार रहेका छन ्। 

  सिीक्षाबाट प्राप्ि िूलभूि बुँदाहरु प्रस्िुि गरी अन्त्िरक्रक्रयाबाट प्राप्ि सुझावहरुको आधारिा 
तनवाषचन व्यवस्िापन र सञ्चालन सम्बन्त्धी ऐन, तनयि, तनदेमशका र तनवाषचनका सिग्र 
प्रक्रक्रयािा सुधार गने,  

  प्रस्िाववि िेश्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनाको रणनीति र कायषनीतिहरुका बारेिा 
सुझावहरु प्राप्ि गने,  

2.2 अन्त्तरक्रियवमव प्रस्तुत हुिे ववषयहरू M 

क_ 2074 िा सम्पन्त्न भएका तनवाषचनको सिीक्षा सम्बन्त्धी बबर्य 

ख_ प्रस्िाववि िेश्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजना सम्बन्त्धी बबर्य 

#=cGt/lqmof sfo{qmdsf] sfo{tflnsf 

;'? 

;do 

nfUg] 

;do 

;lsg] 

;do 

cGt/lqmofsfo{qmd ;xhstf{ 

3:30 30 मिनेट 4:00 रस्जष्रेसन र थचयापान  

4:00 30 मिनेट 4:30 उद्घाटन  

4:30 20 मिनेट 4:50 २०७४ िा सम्पन्त्न ववमभन्त्न िहका 
तनवाषचनको सिीक्षा प्रस्िुति 

तनवाषचन आयुक्ि 

4:50 20 मिनेट 5:10 िेश्रो पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनाको 
प्रस्िाववि रणनीति र कायषनीतिहरुको 
प्रस्िुति 

तनवाषचन आयुक्ि 

5:10 1 306f 35 

ldg]6 

6:45 दवुै प्रस्िुतिहरु िाथि छलफल र 
सुझाव सांकलन 

 

06:45 15 मिनेट 07:00 सिापन  
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07:00 रात्री भोजन  

 

 

4. कवयािमको ममनत, समय र स्थवि M  

कायषक्रि २०७६ साल आर्ाढ िदहनाको ९ गिे राष्रपति भवन शीिल तनवासिा सञ्चालन 
हुने ।  

 

%= अन्त्तरक्रियव कवयािमकव अपेक्षक्षत उपलष्ट्धध M  

-क_ वव.सां.२०७४ को तनवाषचन सिीक्षाको छलफलबाट प्राप्ि सुझावका सन्त्दभषिा आगािी 
तनवाषचनलाई अझ बढी स्वच्छ, स्विन्त्त्र र ववश्वसनीय बनाउन पषृ्ठपोर्ण प्राप्ि हुन े
। 

-ख_  तनवाषचन आयोगको आगािी पञ्चवर्ीय रणनीतिक योजनाको िजुषिाको लाथग 
िहत्वपूणष सुझावहरु प्राप्ि हुने । 

-ग_  तनवाषचन सम्बन्त्धी कानूनहरुको पररिाजषन एवि ्एक्रककृि कानून तनिाषणिा सुझावहरु 

प्राप्ि हुने । 
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अनुसूची २ 

अन्त्तरक्रियव कवयािममव आमष्ट्न्त्रत तथव उपष्ट्स्थनत 

क. आमष्ट्न्त्रत ववमशष्ट अनतचथहरूको वववरण  

मस.िां
. 

पद, कवयवालय िवम 

1  सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्री, प्रधानिन्त्त्री ििा 
िन्त्त्रीपररर्द्को कायाषलय 

श्री के.पी.शिाष ओली 

2  सम्िाननीय अध्यक्ष, रास्ष्रय सभा श्री गणेश प्रसाद तिमिस्ल्सना 

3  पवूषप्रधानिन्त्त्री, नेपाली कागँ्रेस िा.शरेबहादरु देउवा 

4  पवूषप्रधानिन्त्त्री, नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी िा.िाधवकुिार नेपाल 

5  पवूषप्रधानिन्त्त्री िा.डा.बाबरुाि भट्टराई 

6  िाननीय काननू, न्त्याय ििा सांसदीय िामिला 
िन्त्त्री 

श्री भान ुभक्ि ढकाल 

7  सांववधानसभा अध्यक्ष िा. सवुास चन्त्र नेम्वाङ्ग 

8  सभापति, राज्य व्यवस्िा ििा सशुासन समिति िा. शशी शे्रष्ठ  

9  अध्यक्ष अ.ने.ि.सांघ, नेपाल कम्यतुनष्ट पाटी िा. अििृा िापा  

10  केन्त्रीय सदस्य , नेपाल कागँ्रेस पाटी  िा. रिेश लेखक 

11  केन्त्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस िा. पषु्पा भरु्ाल 

12  अध्यक्ष िण्डलको सदस्य, रास्ष्रय जनिा पाटी 
नेपाल 

िा. राजक्रकशोर यादव  

13  सह िहासथचव, रास्ष्रय जनिा पाटी नेपाल  श्री उमिषला पाण्ड े

14  केन्त्रीय सदस्य, सांघीय सिाजवादी फोरि नेपाल श्री डा मशवजी यादव 

15  वररष्ठ उपाध्यक्ष , रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटी श्री बदु्थधिान िािाङ  

16  केन्त्रीय सदस्य, सांघीय सिाजवादी फोरि नेपाल श्री मलला मसटौला 
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17  केन्त्रीय सदस्य, नयाँ शस्क्ि पाटी नेपाल श्री फखणन्त्र देवकोटा 

18  अध्यक्ष , राष्रीय जनिोचाष श्री थचत्र बहादरु के.सी. 

19  केन्त्रीय सथचव, नेपाल िजदरू क्रकसान पाटी श्री पे्रि सवुाल  

20  अध्यक्ष, रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटी (सांयकु्ि) डा. श्री प्रकाशचन्त्र लोहनी 

21  अध्यक्ष, सांघीय लोकिास्न्त्त्रक राष्रीय िञ्च श्री कुिार मलङ्देन 

22  अध्यक्ष, नेपाल सांघीय सिाजवादी पाटी श्री िो. ररजवान अन्त्सारी  

23  अध्यक्ष, वववेकशील साझा पाटी श्री रववन्त्र मिश्र 

24  िहान्त्यायथधवक्िा, िहान्त्यायाथधवक्िाको कायाषलय  िा.अग्नीप्रसाद खरेल 

25  िखु्य सथचव, प्रधानिन्त्त्री ििा िन्त्त्रीपररर्द्को 
कायाषलय 

श्री लोकदशषन रेग्िी 

26  िखु्य रस्जष्रार, सवोच्च अदालि श्री नपृध्वज तनरौला 

27  प्रिखु स्वकीय सथचव, राष्रपति कायाषलय श्री भेर्राज अथधकारी 

28  ववज्ञ सिहू, राष्रपति कायाषलय श्री नेत्र बहादरु िापा 

29  ववज्ञ सिहू, राष्रपति कायाषलय श्री लक्ष्िी कुिारी काकी 

30  ववज्ञ सिहू, राष्रपति कायाषलय श्री लालबाब ुप्रसाद यादव 

31  ववज्ञ सिहू, राष्रपति कायाषलय श्री िाधव शिाष 

32  िखु्यसल्लाहकार, प्रधानिन्त्त्री ििा िन्त्त्रीपररर्द्को 
कायाषलय 

श्री ववष्ण ुप्रसाद ररिाल 

33  परराष्र सल्लाहकार, प्रधानिन्त्त्री ििा 
िन्त्त्रीपररर्द्को कायाषलय 

डा.राजन भट्टराई 

34  जनसम्पकष  सल्लाहकार, प्रधानिन्त्त्री ििा 
िन्त्त्रीपररर्द्को कायाषलय 

श्री अच्यिु प्रसाद िनैाली 

35  पे्रस सल्लाहकार,  प्रधानिन्त्त्री ििा िन्त्त्रीपररर्द्को 
कायाषलय 

डा. कुन्त्दन अयाषल 
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36  अध्यक्ष, नेपाल काननू आयोग श्री िाधव प्रसाद पौडले 

37  पवूष प्रिखु तनवाषचन आयकु्ि श्री सयूष प्रसाद शे्रष्ठ 

38  पवूष प्रिखु तनवाषचन आयकु्ि श्री भोजराज पोखरेल 

39  पवूष प्रिखु तनवाषचन आयकु्ि डा.अयोधीप्रसाद यादव 

40  सथचव,राष्रपतिको कायाषलय श्री ववनोद के सी 

41  सथचव, गहृ िन्त्त्रालय श्री प्रेि कुिार राई  

42  सथचव, अिष िन्त्त्रालय डा.राजन खनाल  

43  सथचव, काननू, न्त्याय ििा सांसदीय िामिला 
िन्त्त्रालय 

श्री राजीव गौिि 

44  सथचव, रास्ष्रय योजना आयोग श्री लक्ष्िण अयाषल 

45  प्रिखु, स्जल्ला सिन्त्वय समिति िहासांघ  श्री सीिा सनु्त्दास (स्जल्ला सिन्त्वय समिति 
स्याङ्जा)  

46  अध्यक्ष, आितनवाषचन पयषवेक्षण समिति (स्जयोक) श्री दहिालय सिशरे जवरा  

47  रास्ष्रय तनवाषचन पयषवेक्षण समिति (तनयोक) श्री डा. गोपाल मशवाकोटी 

48  कोर्ाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार िहासांघ श्री राजेश मिश्र 

49  का.वा. अध्यक्ष, प्रेस काउस्न्त्सल नेपाल श्री क्रकशोर शे्रष्ठ 

50  Senior Electoral Advisor, UNDP/ Electoral Support 

Project 
श्री कुन्त्दनदास शे्रष्ठ 

51  Deputy Country Directory, International 

Foundation for Electoral Systems (IFES) 
श्री राथधका रेग्िी 

52  BRIDGE/ERM Coordinatior, International IDEA  श्री शास्न्त्िराि वविली  



32 
 

कवयािममव उपष्ट्स्थत व्यष्ट्क्तत्वहरू 

 निववाचि आयोगकव पदवचधकवरी र कमाचवरी 

1  िाननीय प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि >L lbg]z s'df/ yklnof 

2  िाननीय तनवाषचन आयुक्ि >L g/]Gb| bfxfn 

3  िाननीय तनवाषचन आयुक्ि >L OZj/L k|;fb kf}8\ofn 

4  सथचव >L b]j s'df/L u'/fufO{+ 

5  सहसथचव >L z+s/ k|;fb v/]n 

6  सहसथचव >L lul/hf zdf{ 

7  उपसथचव (कानून) >L u+uf axfb'/ v/]n 

8  उपसथचव  >L rGb| axfb'/ lzjfsf]6L 

9  उपसथचव (ववववध) >L d's]z /]UdL 

10  उपसथचव  >L ;"o{k|;fb cof{n 

11  उपन्त्यायाथधवक्िा >L ?b| k|;fb ;'j]bL 

12  उपसथचव  >L b]zaGw' clwsf/L 

13  उपसथचव (लेखा) >L ?b| sf]O/fnf 

14  उपसथचव (ववववध) >L cg'k Gof}kfg] 

15  उपसथचव >L ;"o{ k|;fb uf}td 

16  शाखा अथधकृि >L gd|tf r'8fn 

17  शाखा अथधकृि (स.व) >L eujtL uf}td 

18  कम्प्युटर अथधकृि >L ;'dg l3ld/] 

19  ना.सु.  >L nf]s k|;fb a:ofn 
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20  कम्प्युटर अपरेटर >L s'df/ n'O{+6]n 

21  फोटोग्राफर >L k'Gb]j /f}lgof/ 

 

 आयोगकव ववकवस सवझदेवर निकवयकव सहभवगी 

22  Senior Electoral Advisor UNDP, Electoral 
Support Project 

श्री कुन्त्दनदास शे्रष्ठ 

23  Deputy Country Director, International 
Foundation for Electoral Systems (IFES) 

श्री राथधका रेग्िी  

24  BRIDGE/ERM Coordinator, International IDEA) श्री शास्न्त्िराि बबिली  

 

ख. आमष्ट्न्त्रत गररएकव अनतचथहरूको वववरण  

1.  सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्री, अध्यक्ष, नेपाल 
कम्युतनष्ट पाटी (नेकपा) 

श्री के.पी.शिाष ओली 

2.  सम्िाननीय सभािुख, प्रतितनथध सभा श्री कृष्ण बहादरु िहरा 

3.  सम्िाननीय अध्यक्ष, रास्ष्रय सभा श्री गणेश प्रसाद तिमिस्ल्सना 

4.  पूवषप्रधानिन्त्त्री,प्रतितनथध सभाका ववपक्षी दलका 
नेिा सभापति, नेपाली काँगे्रस 

िा. शरेबहादरु देउवा 

5.  पूवषप्रधानिन्त्त्री, अध्यक्ष, नपेाल कम्युतनष्ट पाटी 
(नेकपा) 

िा. पुष्पकिल दाहाल प्रचण्ड 

6.  पूवषप्रधानिन्त्त्री िा.िाधवकुिार नेपाल 

7.  पूवषप्रधानिन्त्त्री िा.झलनाि खनाल 

8.  पूवषप्रधानिन्त्त्री, अध्यक्ष, नयाँ शस्क्ि पाटी नेपाल िा.डा.बाबुराि भट्टराई 

9.  िस्न्त्त्रपररर्द्का पूवषअध्यक्ष श्री खखलराज रेग्िी 

10.  िाननीय गहृ िन्त्त्री श्री राि बहादरु िापा ‘बादल’ 
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11.  िाननीय कानून, न्त्याय ििा सांसदीय िामिला 
िन्त्त्री 

श्री भान ुभक्ि ढकाल 

12.  सांववधानसभा अध्यक्ष िा. सुवास चन्त्र नेम्वाङ्ग 

13.  सभापति, राज्य व्यवस्िा ििा सुशासन समिति िा. शशी शे्रष्ठ  

14.  अध्यक्ष, अ.ने.ि.सांघ,  नेपाल कम्युतनष्ट पाटी 
(नेकपा)  

िा. अििृा िापा  

15.  केन्त्रीय सदस्य, नेपाली काँगे्रस िा. रिेश लेखक 

16.  केन्त्रीय सदस्य, नेपाली काँगे्रस िा. पुस्पा भुर्ाल 

17.  अध्यक्ष िण्डलको सदस्य, रास्ष्रय जनिा पाटी 
नेपाल  

िा. राज क्रकशोर यादव  

18.  सह िहासथचव, रास्ष्रय जनिा पाटी नेपाल श्री उमिषला पाण्डे 

19.  केन्त्रीय सदस्य, सांघीय सिाजवादी फोरि नेपाल डा. मशवजी यादव 

20.  केन्त्रीय सदस्य, सांघीय सिाजवादी फोरि नेपाल श्री मलला मसटौला 

21.  केन्त्रीय सदस्य, नयाँ शस्क्ि पाटी नेपाल श्री फखणन्त्र देवकोटा 

22.  वररष्ठ उपाध्यक्ष, रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटी  श्री बुद्थधिान िािाङ  

23.  अध्यक्ष, रास्ष्रय जनिोचाष श्री थचत्र बहादरु के.सी. 

24.  केन्त्रीय सथचव, नेपाल िजदरु क्रकसान पाटी श्री प्रेि सुवाल  

25.  अध्यक्ष, रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटी (सांयुक्ि) श्री पशुपति सिशरे ज.ब.रा.  

26.  अध्यक्ष, रास्ष्रय प्रजािन्त्त्र पाटी (सांयुक्ि) डा. प्रकाशचन्त्र लोहनी 

27.  अध्यक्ष, सांघीय लोकिास्न्त्त्रक रास्ष्रय िञ्च श्री कुिार मलङ्देन 

28.  अध्यक्ष, नेपाल सांघीय सिाजवादी पाटी श्री िो. ररजवान अन्त्सारी  

29.  अध्यक्ष, वववेकशील साझा पाटी श्री रववन्त्र मिश्र 
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30.  िहान्त्यायाथधवक्िा िा. अग्नीप्रसाद खरेल 

31.  िुख्य सथचव श्री लोकदशषन रेग्िी 

32.  िुख्य रस्जष्रार, सवोच्च अदालि श्री नपृध्वज तनरौला 

33.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूका प्रिुख स्वकीय 
सथचव 

श्री भेर्राज अथधकारी 

34.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको ववज्ञ सिूह  श्री सुशील प्याकुरेल 

35.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको ववज्ञ सिूह  श्री नेत्र बहादरु िापा 

36.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको ववज्ञ सिूह  श्री लक्ष्िी कुिारी काकी 

37.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको ववज्ञ सिूह  श्री लालबाब ुप्रसाद यादव 

38.  सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको ववज्ञ सिूह  श्री िाधव शिाष 

39.  सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्रीज्यूका िुख्यसल्लाहकार श्री ववष्णु प्रसाद ररिाल 

40.  परराष्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई 

41.  जनसम्पकष  सल्लाहकार श्री अच्युि प्रसाद िैनाली 

42.  प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्त्दन अयाषल 

43.  अध्यक्ष, नेपाल कानून आयोग श्री िाधव प्रसाद पौडले 

44.  पूवष प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि,  अध्यक्ष, रास्ष्रय 
तनवाषचन पयषवेक्षण समिति(तनयोक)  

श्री सूयष प्रसाद शे्रष्ठ 

45.  पूवष प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि श्री भोजराज पोखरेल 

46.  पूवष प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि श्री नीलकण्ठ उप्रेिी 

47.  पूवष प्रिुख तनवाषचन आयुक्ि डा. अयोधीप्रसाद यादव 

48.  सथचव,राष्रपतिको कायाषलय श्री ववनोद के सी 

49.  सथचव, गहृ िन्त्त्रालय श्री प्रेि कुिार राई  
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50.  सथचव, अिष िन्त्त्रालय डा. राजन खनाल  

51.  सथचव, कानून, न्त्याय ििा सांसदीय िामिला 
िन्त्त्रालय 

श्री राजीव गौिि 

52.  सथचव, रास्ष्रय  योजना आयोग श्री लक्ष्िण अयाषल 

53.  अध्यक्ष,नेपाल बार एशोमसएसन श्री चण्डशे्वर शे्रष्ठ 

54.  प्रिुख,स्जल्ला सिन्त्वय समिति िहासांघ श्री सीिा सुन्त्दास (स्जल्ला सिन्त्वय 
समिति स्याङ्जा)  

55.  प्रिुख, नेपाल नगरपामलका सांघ श्री अशोक कुिार धयाञ्जु (शे्रष्ठ)  

(धमुलखेल नगरपामलका) 

56.  अध्यक्ष, आितनवाषचन पयषवेक्षण समिति 
(स्जयोक) 

श्री दहिालय सिशरे जवरा  

57.  िहासथचव, रास्ष्रय तनवाषचन पयषवेक्षण समिति 
(तनयोक) 

डा. गोपाल मशवाकोटी 

58.  अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार िहासांघ श्री गोववन्त्द आचाषय  

59.  का.वा. अध्यक्ष, प्रेस काउस्न्त्सल नेपाल श्री क्रकशोर शे्रष्ठ 
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अिुसूची ३ 

निववाचि आयोग, िेपवल             

निववाचि समीक्षव तथव आयोगको भववी रणिीनत सम्बन्त्धी उच्चस्तरीय अन्त्तरक्रियव  
कवयािम 

रवष्रपनतको कवयवालय, शीतलनिववस कवठमवडौं। 
  ममनतिः २०७६असार ९ गिे सोिबार 

ि
.सां.  

समय कवयािम 

क. उद् घवटि सर 

1.  
अपराह्न 
३:३० बज े

अतिथि िहानुभावहरूको आगिन ििा आसन ग्रहण । 

2.  ४:०० 

सम्मवििीय रवष्रपनतज्यूको आगमि तथव स्ववगत :- 

 सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको स्वागि (आयोगका पदाथधकारीहरूबाट) 

 रास्ष्रय गान । 

 सम्िाननीय राष्रपतिज्यूको आसनग्रहण । 

3.  ४:०५ 
सम्िाननीय राष्रपतिज्यू सिक्ष कायषक्रि िामलका प्रस्िुि (तनवाषचन आयोगका 
सथचवबाट) 

4.  ४:०७ 
स्वागि िन्त्िव्य एवि ्कायषक्रिको उद्देश्यिाथि प्रकाश 

 िाननीय प्रिुख तनवाषचन आयुक्िबाट 
5.  ४:२० सम्िाननीय राष्रपतिज्यूबाट पानसिा दीप प्रज्ज्वलन गरी कायषक्रिको सिुद्  घाट । 
ख. प्रस्तुनत र अन्त्तरक्रियव सर 

6.  ४:2० 
िाननीय तनवाषचन आयुक्ि श्री इश्वरी प्रसाद पौड्यालबाट निववाचि समीक्षव तथव 
आयोगको भववी कवयाददशव सम्बन्त्धी प्रस्िुति 

7.  ४:३५ 
िाननीय तनवाषचन आयुक्ि श्री नरेन्त्र दाहालबाट निववाचि आयोगको भववी रणिीनत 
सम्बन्त्धी प्रस्िुति 

8.  ४:५० दबुै प्रस्िुति उपर छलफल र सुझाव 

9.  ६:०० 
पूवष प्रधानिन्त्त्री एवि ्प्रतितनथध सभािा ववपक्षी दलका नेिा िाननीय शरेबहादरु 
देउवाबाट सुझाव िन्त्िव्य 

10.  ६:१० सम्िाननीय प्रधानिन्त्त्री के.पी. शिाष ओलीबाट सुझाव िन्त्िव्य 
11.  ६:२० सम्िाननीय राष्रपतिज्यूबाट सम्बोधन 
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12.  ६:३० रात्री भोजन । 

कायषक्रि सञ्चालकः सहसथचव श्री थगररजा शिाष 
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अनुसूची ४ 

प्रस्तुतीकरणको पूरव अांश 
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कायषक्रिका केही झलकहरू 
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