
          

 

       

          

    
 

            
         

             
  

 
        
            

           

          

          
 

 
        

          
            

      
 

          
          

         
 

          
             

          
            

             
           

कै दȣहǽको मत अिधकार सàबǔÛध जनतासग िलईएको परामशको पǐरणाम र ूःताǒवत ँ [
कदम 

************************************************************* 
सरकारले आज  (अूेल 9 ताǐरख) कै दȣहǽको मतदान अिधकार सàबǔÛध जनतासगँ
िलईएको परामशको पǐरणाम घोǒषत गरयो र परामश[ अßयासबाट ूाƯ[ ǒवचारहǽको 
ूःताǒवत कदममािथ ूकाश पारयो। 

ूाƯ सु े ेरल ै दȣहǽलाई मतदाताको ǽपमा दता[ गन[ अयोÊय ठहर गनȶझावहǽ मÚय ध ै े क
वत[ ूावधानलाई े आƾान गरका ् सावजिनकमान हटाउन े छन। [ मÛचहǽबाट ूाƯ 

ǒवचारधारमा पिन धेर जसोले अयोÊय ठहर गनȶ वत[ ेै मान ूावधानलाई हटाउन प¢मा जोड 
Ǒदएका छन।् 

कै दȣहǽको मतािधकारको नीितको सàबÛधमा 49 ूितशतले कै दȣहǽलाई उनीहǽको सजायको 
अविधलाई Úयानमा राखी उनीहǽलाई मत अिधकार Ǒदने प¢मा जोड Ǒदएका छन। अका[् 
24 ूितशतले चु ु ै ु ैनाव र घषखोरȣको अपराधमा दोषी पाईएका कदȣ र åयǒƠहǽ दवलाई 
मतािधकारको अयोÊयता हटाउन बार समथन ेका छन।कवल 4 ेे [ गर ् े ूितशतल माऽ 

कै दȣहǽलाई उनीहǽको सजायको अविधको आधारमा अयोÊय ठहर गन[ समथ[ ेन गरका 
छन।् 

मत सवȶ ु 57 ूितशत अÛतवाताकारहǽल कदȣहǽलाई उनीहǽको ¢णको पǐरणाम अनसार [ [ े ै 
सजायको अविधको वाःता नराखी मतािधकारको अनु ु [ े ु [मित Ǒदनपछ भÛन करामा समथन 

गरेको संके त देǔखएको छ। 34 ूितशतल माऽ सबै कै दȣहǽलाई मतािधकारको अनुे मित 

Ǒदनु [ े प¢मा समथ[ े ्पछ भÛन न गरनन।

सं ै े ु े , यस परामश[वधािनक तथा मनãयाÖड मािमला सàबǔÛध Þयरोका एकजना ूवƠाल
अßयासको पǐरणामलाई मÚयनजर गदȷ , कै दȣहǽलाई मतदाता र मतदानबाट अयोÊय ठहर 
गनȶ वत[ े ेश गनȶ बताएका छन।्मान परàपरालाई हटाउन ूःताव प

चु ूनाव तथा घषखोरȣ सàबÛधमा दोषी पाईएका åयǒƠहǽलाई मतदान अिधकारबाट अयोÊय 

ठहर गनȶ वत[ ु [ ȷन भÛने ेÊला बÊलैमान ूावधानलाई कायम राơपछ वा पद ǒवषयमा ब े
ǒवचारहǽ åयƠ गǐरएका िथए। मत सवȶ ु े [¢णमा उÍच अनपातल वतमान ूितबÛधलाई 
कायमै राơे ूितǑबया Ǒदएका छन भने धेरैजसोले यो ूितबÛधलाई हटाउने माग गरेका् 
छन। यसको समथ[ ु [ यो छ Ǒक मतािधकार हरेक åयǒƠको राजनीितक ् नमा मÉय तक
अिधकार हो। यसूकारका दोषी åयǒƠहǽ पǑहले नै कारावासको सजाय पाईसके काले आझनो 



          
   

 
           
           

           
       

 
         

             

            

          

           

       
 

            
           

           

           
 

            
           

             
            

    
 
           

          
  

 
 

 
 

दÖड भोिग़सके का हÛछन र उनीहǽलाई मतािधकारबाट वǔÛचत राखर अितǐरƠ सजाय ु ् े
Ǒदईनु ुअनिचत हो। 

परामश[ बला ूाƯ ǒवचारधारालाई मÚय नजर ȷ र धर ǒवदशी Ûयायलयहǽमा को े गद े ै े
कै दȣहǽलाई मतदानको अिधकारमािथ क ै ु ँ ु ुु न ूितवÛध नभएको हदा हामी चनाव र घषखोरȣ 
सàबÛधी अपराधमा सं ाको ǽपमा अयोÊय ठहर लÊन दोषी åयǒƠहǽलाई मतदान र मतदात
गनȶ [वतमान परàपरालाई हटाउन ूःताव राÉदछौ। 

परामश[ अßयासको पǐरणामबाट कै दȣहǽको लािग मतदानको åयवःथामा आम जनताको 
सामाÛय सहयोग र कै दȣहǽको मतदाता पÛजीकरण उदेँयको लािग पÛजीकरण ठेगाना, 
िनवा[ , मतदान गराउन र मतगणना गनका लािग चन सàबÛधी साममी उपलÞध गराउन [
िनदȾष åयǒƠहǽलाई परामश[ ेजमा छानवीन गनȶ काय[ सहयोग Ǒदनेदःताव मा 
ूःतावको सकत पाईएको छ। चु मािमला सàबÛधी आयोगले कानून ूवत[ं े नाव न 

एजेÛसीसग सàपकँ [ राखेर यस सàबÛधमा छानबीन गनछ।ȶ

वधािनक मािमला सàबÛधी ǒवधान पǐरषद Üयानललसं ै े यो परामश[ अßयासको पǐरणाम र 
ूःताǒवत कदम बारे ेलमा हने यसको बै ेछ। यस अयोÊयता 20 अू ु ठकमा जानकारȣ Ǒदन
सàबÛधी ूावधानलाई सं [ 2008/09 को ǒवधान सऽमा एउटा सं ेयकशोधन गन शोधन ǒवध
ǒवधान पǐरषदमा पेश गनȶ योजना रहेको ूवƠाले जानकारȣ Ǒदएका छन।् 

6 साताको यस जन परामश[ अßयास 23 माच[ [ ुमा समाƯ भयो। यो परामशको अविधमा कल 

70 वटा सु े ु [झावहǽ ूाƯ भएका िथए। ूशासनल पिन दईवटा सावजिनक मÛचको आयोजना 
गरेको िथयो र यस ǒवषयमा ǽची राơ सं ँ ेटेर उनीहǽको ǒवचार जाÛनको लािग े ःथाहǽसग भ
कोिशष गरेको िथयो। यस ǒवषयमा जनताको ǒवचार जाÛनको लािग एक मत सव¢णकोȶ
पिन आयोजना गǐरएको िथयो।। 

यो परामश[ ृ [ े े Ûिबाट ूाƯ गन[को पǐरणाम गह मÛऽालयको सावजिनक सोधपूछ सवा क
सÈनु ेछ साथै सं ै े ू ेभसाइटबाट डाउनलोड गन[हनु वधािनक तथा मनãयाÖड मािमला Þयरोको व
सÈनु ु ेछ।हन

समाƯ /गु ेल 9,2009ǽवार,अू


