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मभति- २०७४ वैशाख १७ गिे 
पे्रस विज्ञप्ति 

 
घोषषि मभतिभा तनवााचन नगयी फायम्फाय मभति साने, किै साने किै नसाने य ह ॉदा ह ॉदा किै सीभाॊकन पेने य 

भिदािा थप्ने सभेि सयकायी तनर्ाम धभाधभ ह ॉदैछ । तनवााचनकाफीचभा फजेट जायी गने क याराई भिदािाराई प्रबाव 
ऩाने षवषम होइन बतन अऩब्माख्मा गना थामरएको छ । कतिऩम नगयऩामरकाराई भहानगयऩामरका घोषषि गन ाऩने भाग 
ऩतन थषऩएको छ । तनवााचन स यऺाका रागग गरयएको व्मवस्थाऩनका फायेभा स यऺा तनकामहरु नै असभन्जसभा ऩयेका छन ्
। तनवााचन आमोग तनवााचनको अन्ियवस्ि , मसद्धान्ि य सॊवैधातनक भान्मिाराई बफमसाएय जसयी सयकायको याजनीतिक 
अबीष्टप्रति रिारयन थारेको छ । त्मसरे स्वच्छ तनवााचन ह ने क याभा द्षवषवधा सजृना गयेको छ ।  

तनवााचन प्राषवगधक षवषमभात्र होइन । याजनीतिक अगधकायभापा ि नागरयकरे आफ्ना आगथाक साभाजजक साॊस्कृतिक 

अगधकायको जोहो गने य त्मसराई अद्मावगधक गने भाध्मभ ऩतन हो । कानूनको शासन य रोकिन्त्रको सवाभान्म मसद्धान्िरे बन्छ 

जनिाको अगधकाय थप्न ऩाइन्छ घटाउन ऩाइन्न । िय जनिाभा अन्मौर थप्ने य स्थानीम िहको अगधकाय खोस्ने क या गरयएको छ ।   
याजनीतिक दरहरु षवमबन्न ठाउॉभा भिदािा सभऺ ऩ ग्न सककयहेका छैनन ् । उम्भेदवायरे स यऺा, भमाादा य स्विन्त्रिा 
अन बूति गनासक्ने वािावयर् ियाईका कतिऩम तनवााचन ऺेत्रभा छैन । अऩामक, टाढा यहेका य अऩाङ्गिा बएका 
व्मजक्िहरुका रागग भिदान केन्रहरु कसयी सहज ह ने हो ? भिदानको गोऩनीमिाराई भिदान केन्रभा कसयी स तनजचचि 
गरयएको छ बन्ने फायेभा तनवााचन आमोगरे प्रष्ट ऩाना सकेको छैन । भिदान केन्रभा भिदान गने ठाउॉ  भिदािाको 
सङ्ख्मा य भिऩत्रभा छाऩ रगाउन राग्ने सभमको आॉकरन गयी धेयै फनाउन ऩने देखखएको छ ।  
तनवााचन सफै नागरयकका रागग ऩषवत्र उत्सव हो । नेऩारका सञ्चाय गहृहरु साभाजजक उत्तयदातमत्वका हहसाफरे ऩतन 
तन:श ल्क सहमोग गना ित्ऩय ह न सक्छन ्। मस्िा सम्बावनाप्रति आमोगरे ध्मान हदन सकेको छैन । मस्िा षवषमभा 
स्वच्छ तनवााचनका रागग नागरयक अमबमानको सगचवारमको ध्मानाकषार् बएको छ ।  
वैशाख ३१ य जेठ ३१ गिेका रागग घोषषि तनवााचन स्वच्छ, तनष्ऩऺ य बमयहहि ह न अति आवचमक छ । घोषषि 
स्थानीम िहको तनवााचनराई स्वच्छ, तनष्ऩऺ य बमयहहि वािावयर्भा सम्ऩन्न गना स्वच्छ तनवााचनका रागग नागरयक 
अमबमानको सञ्जारभापा ि हाहदाक आग्रह गदै िऩसीरभा उल्रेखखि षवषमभा सयोकायवाराको ध्मानाकषार् गयाउन चाहान्छौँ । 

 ठूरो भिऩत्र बएका कायर् भिदािा अल्भमरनसक्ने सम्बावनाराई ख्मार याख्दै ठूरा फ्रेक्सहरुभापा ि व्माऩक प्रचाय प्रसाय य 
भिदािा सचेिना आवचमक छ ।  

 भिदान केन्रको दयूी ५ ककरोमभटय टाढासम्भ छ । मसथा अऩाङ्गिा बएका भातनसहरु, वदृ्धवदृ्धाको भिदान स तनजचचििा 
गरयन ऩछा  ।  

 भिदान गने (जस्ितनॊग सेन्टय) ठाउॉ  फढाउन  ऩछा  । एक फ थभा कम्िी २-३ वटा छाऩ रगाउने ठाउॉ  व्मवस्था गरयन ऩछा  ।  
 उम्भेदवाय य तनवााचन आमोगको भिदािा मशऺा कामािभभा सभेि आिभर् बइयहेको सन्दबाभा स यऺाको प्रत्माबूति कामभ 

गरयन ऩछा  ।  
 ियाईका दक्षऺर्ी बेगभा भिदािा,  उम्भेदवायको भमाादा, स यऺा य स्विन्त्रिाको जस्थति याम्रो छैन, मसिपा  ध्मान हदन ऩछा  ।  
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