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कार्कर िेन्टरद्वारा नेपालको मतदान प्रगियाको प्रशंिा 

काठमाण्ड  –  आज जारी  प्रारम्भिक लिज्ञम्भिमा, द काटटर सेन्टरले  लिलभन्न राजनैलतक तनाब, व्यिस्थापकीय तथा सौंचालन 

प्रलियाका चुन ती बािजुद नेपालको २०७४ सालको प्रलतलनलध सभा र प्रदेश सभाको मतदान प्रलिया सामान्यता राम्रो तररकाले 

सौंचालन भएको जनाउदछम | 

आजको लिज्ञम्भि प्रारम्भिक हो | मतगणना जारी नै छ र अम्भिम ताललका र पररणामको प्रकाशन आउँदो केलह लदनसम्म प्रकाशन 

हँदैन | त्यस कारण, अलहले नै द काटटर सेन्टरले लिलभन्न महत्वपूणट प्रलियाह को मूल्ाौंकन िा समग्र मतदान प्रलिया सौंचालनको 

मूल्ाौंकन प्रदान गनट सकै्दन | यो सेन्टर नेपालमै रही मतगणना र मत ताललका पयटिेक्षण जारी नै राखे्नछ र नेपालमा चुनािपलछको 

िातािरणको अिलोकन गरी समू्पणट लनिाटचन प्रलियाको अन्त्य पलछ मात्र आफ्नो अम्भिम प्रलतिेदन सािटजलनक गनेछ | 

यलद यो प्रलियाका बाँकी चरणह  सफलतापूिटक तथा पारदशी  पमा समापन भएमा यो चुनाि देशको नयाँ सौंलिधान लागू गनट र 

हालको राजनीलतक सौंिमणलाई सुदृढ गनट एक सकारात्मक कदम हनेछ | 

द काटटर सेन्टरले नेपालको दुिै चरणको लनिाटचन पयटिेक्षण गयो | मौंलसर १० को पलहलो चरणको चुनािको लदन १६ 

पयटिेक्षकह ले ६ प्रदेसका ६८ मतदान केन्द्रह  पयटिेक्षण गरे | मौंलसर २१ को दोस्रो चरणमा ३४ राष्ट्रका कुल ६४ पयटिेक्षकह  

सात प्रदेसका २१४ मतदान केन्द्रमा पयटिेक्षण गनट पररचालन गररयो |  समग्रमा सेन्टरले ३२ लजल्लामा २८२ मतदान केन्द्रह मा 

मतदान-लदनको प्रलिया पयटिेक्षण गयो | 

पयटिेक्षण गररएका मतदान केन्द्र मधे्य ९७% मतदान केन्द्रह मा काटटर सेन्टरका पयटिेक्षकह ले दुिै लनिाटचनका लदनह मा 

मतदानको प्रलियाको सकारात्मक मूल्ाौंकन गरे | मतदान शाम्भिपूणट, व्यिम्भस्थत ढौंगले सम्पन्न भयो, यद्यलप लनरिर घलटरहेका 

लहौंसात्मक गलतलिलधले गदाट सबै मतदान स्थलह मा भारी सुरक्षा उपम्भस्थत लथयो | मतदानको गोपनीयता लनलित गने, पाररिाररक 

सहयोगले गररने मतदान, र अनुलचत सहायता मतदानका केलह घटनाह  अिलोकन गररयो | तर यी घटनाह  लछटपुट  पमा 

मातै्र लसलमत लथए | केलह मतदान केन्द्रमा काटटर सेन्टरका पयटिेक्षकलाई लसलमत पहँच हनु पलन अको समस्या लथयो | पयटिेक्षण 

गररएको मतदान केन्द्र मधे्य ९७ प्रलतशत मतदान केन्द्रह मा दल र उमे्मद्वारको प्रलतलनलधह को ठूलो सौंख्यामा उपम्भस्थलत लथयो र 

३२ प्रलतशत केन्द्रह मा रालष्ट्र य पयटिेक्षकह  पलन सलिय देम्भिए | दुिै चरणको मतगणना मौंलसर २१ को मतदान बन्द भए पलछ 

७७ िटा मतगणना केन्द्रमा शु  भयो | 

दुिै चरणको मतगणना मौंलसर २१ को मतदान बन्द भए पलछ सु  भयो | यो लटप्पणी तयार पाने अिलधसम्म प्राय दोस्रो चरणका 

लजल्लाह का धेरै केन्द्रमा मतगणना सु  हँदैछ | काटटर सेन्टरको टोलीले ७७ िटा मतगणना केन्द्र मधे्य २४ िटामा मतपत्र गणना 

पयटिेक्षण गरररहेका छन् |  
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धेरै मतदान केन्द्रमा पयटिेक्षकलाई मतगणना प्रलियाको पयटिेक्षण गनटमा लसलमत पहँच लदएको कारण चुनािी पयटिेक्षकको कायट 

क्षमतामा बाधा अड्चन आइपरेको कुरा उले्लि गनट ज री छ | समू्पणट मतगणना तथा ताललकबद्द प्रलियाको अिलोकन 

अिराटलष्ट्र य तथा रालष्ट्र य पयटिेक्षक सबैलाई सुलनलित गररलदन लनिाटचन आयोगलाई अनुरोध गदटछ | 

राजनीलतक तनाि, व्यिस्थापकीय र कायटसौंचालनका चुन ती र लसलमत समय बािजुद सौंलिधानमा तय गररएको समयािलध लभत्र 

चुनाि सम्पन्न गरेकोमा , काटटर सेन्टरले समू्पणट पदालदकारीह , लिशेषत, लनिाटचन आयोग  नेपालको प्रशौंसा गरेको छ | लनिाटचन 

आह्वान हनु अगािै बढी भन्दा बढी नागररकह को दताट  सुलनलित गरी थप १४ लाि दताट गनटसकेको आयोगको प्रयासलाई काटटर 

सेन्टरले प्रशौंसा गरेको छ| अत्यलधक सहभालगता सुलनलित गनट, लनिाटचन आयोगले मतदाता पररचयपत्र नभएका मतदातालाई पलन 

अ  कुनै पररचयपत्रका आधारमा मतदान गनटलदने व्यिस्था गरेको लथयो | 

यद्यलप, सय ौंको सौंख्यामा रहेका मतदान कमटचारी र सुरक्षाकमीह ले आफ्नो मतालधकार उपयोग गनट नपाउनु एउटा महत्वपूणट 

लिषय हो र नेपालका पलछल्ला अभ्यास िा अिराटलष्ट्र य मान्यतालसत मेल िाँदैन | 

यसको अलतररक्त, काटटर सेन्टरले मलहला र अल्पसौंख्यकहरूको प्रलतलनलधत्वको कमीको बारेमा लचिा व्यक्त गदै मतदाता लशक्षा 

प्रयासहरू अपयाटि भएको लटप्पणी गरेको छ ॰ 

पृष्ठभूगम: 

नेपालको प्रलतलनलध सभा र प्रदेश सभाको लनिाटचन पयटिेक्षण गनट लनिाटचन आयोग नेपालको लनमन्त्रणामा अ्ोबर २०१७ देम्भि द 

काटटर सेन्टरको लनिाटचन पयटिेक्षण लमशन नेपालमा रहेको छ | लनिाटचन एकै पटक तर दुई चरणमा  भएको लथयो: मौंलसर १० र 

मौंलसर २१ | द काटटर सेन्टरको पयटिेक्षण मण्डलको नेतृ्तत्व थाईल्ाण्डका भू.पू. उपप्रधानमन्त्री डा. सुरालकयातट सलथरथाई र  भू.पू. 

अमेररकी राजदूत लपटर बलेले गनुटभएको लथयो | ५ जना लिशेषज्ञह को मुख्य टोलीको आगमन लगतै्त चुनािी तयारीको अिस्था 

बारे बुझ्न नोभेम्बरमा १४ दीघटकाललन पयटिेक्षकको टोली देशभर पररचालन गररए | सो टोलीमा दोस्रो चरणको पयटिेक्षनको लालग 

थप अल्पकालीन पयटिेक्षकको आगमनले दोस्रो चरणको मतदानकोलालग कूल पयटिेक्षक सौंख्या ६४  पुगेको हो | द काटटर सेन्टर 

लमशन मतगणना, मत ताललकािद्ध गने प्रलिया र लनिाटचन पलछको अिस्थाको अिलोकन जारी राख्न नेपालमा रहनेछ| द काटटर 

सेन्टरले आफ्नो पयटिेक्षण कायटिम अिराटलष्ट्र य लनिाटचन पयटिेक्षण लसद्धािको घोषणापत्र अनुसार सौंचालन गछट  भने लनिाटचनको 

मूल्ाौंकन  नेपालको रालष्ट्र य कानूनी सौंरचना र प्रजाताम्भन्त्रक लनिाटचनका अिराटलष्ट्र य मापदण्ड अनुसार तयार गछट  | 

### 

द कार्कर िेन्टर 

“शाम्भि स्थापना, रोगलि द्द सौंघषट, आशाको लनमाटण” 

लाभरालहत उदे्दश्यको गैरसरकारी सौंस्था काटटर सेन्टरले द्वन्द समाधान, लोकतन्त्र, मानिअलधकार तथा आलथटक अिसरको 

प्रिद्दटन, रोग लनिारण, मानलसक स्वास्थ्यसिारको सुधार गदै ८० भन्दा बढी देशका नागररकको जीिनस्तर उन्नलत गनट सहयोग 

गरेको छ | काटटर सेन्टर १९८२ मा अमेररकी पूिट राष्ट्र पलत लजम्मी काटटर तथा ऊहाँकी पत्नी रोजाललनद्वारा इमोरी 

लिश्वलिध्यालयसौंगको समझदारीमा सौंसारमा शाम्भि तथा स्वास्थ्य प्रिद्दटन गनट स्थालपत भएको हो | 

काटटर सेन्टरबारे थप जानकारीका लालग कृपया www.cartercenter.org मा जानुहोस्  

ट्वीटर : Twitter@CarterCenter 

फेसबुक : Facebook.com/CarterCenter 

युटु्यब : YouTube/CarterCenter 

गूगल सकट ल : http://google.com/+CarterCenter 

http://www.cartercenter.org/

