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नेपाली काांगे्रस 

स्थानीय तह केन्द्रीय ननर्ााचन परिचालन सनिनत 

अनुगिन, िूलयाांकन तथा सुपरिरे्क्षण उपसनिनत 

निनतिः २०७९।०२।२५  

 

२०७८ साल असार २९ गते प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापतत शेरबहादरु दउेवाको नेततृ्वमा 

गठन भएको सरकारको मखु्य उद्दशे्य सत्ता साझेदारी मार नभई संतवधानको पूर्ण कायाणन्त्वयन गरी 

लोकतन्त्रको संरक्षर् गनुण पतन हो । संतवधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घीय व्यवस्थालाई कायाणन्त्वयन गनण; 

स्थानीय, प्रादतेशक र सङ्घीय तनवाणचनलाई तोतकएको समयमा सम्पन्त्न गरी संतवधानको परू्ण 

कायाणन्त्वयन गने तिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको नेततृ्वमा रहकेो सरकारको कााँधमा रहकेो छ । त्यसअनरुूप 

सरकारले स्थानीय तहको तनवाणचन सम्पन्त्न गरेर एउटा महत्त्वपरू्ण तिम्मेवारी पूरा गरेको छ । 

स्थानीय सरकार मार्ण त िनपक्षीय कामहरु गद ैिनतालाई गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गने उद्देश्यका साथ 

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तनवाणचन २०७९ मा अतधकतम पदमा तविय हातसल गनण सहयोग पयुाणउनका 

लातग स्थानीय तह केन्त्रीय तनवाणचन पररचालन सतमतत अन्त्तगणत यस अनगुमन, मलूयांकन तथा 

सपुररवेक्षर् उपसतमतत गठन गरेको तथयो । स्थानीय तह २०७९ को तनवाणचनका सन्त्दभणमा नेपाली कांग्रेस 

केन्त्रीय तनवाणचन पररचालन सतमततले तवतभन्त्न उपसतमततहरू गठन गरेको तथयो । यस अनगुमन, 

मलूयाङ्कन तथा सपुररवेक्षर् उपसतमततले वडा तहसम्म तनवाणचनको गतततवतध र पररचालन के कसरी 

सञ्चालन भइरहकेो छ र गठबन्त्धनमा रहेका दलहरूतबचको समन्त्वय के कस्तो भइरहकेो छ भन्त्ने 

तवषयवस्तकुो अध्ययन र तवशे्लषर् गने तिम्मेवारी पाएको तथयो ।  

यस अनगुमन, मलूयांकन तथा सपुररवेक्षर् उपसतमततल ेपाटील ेतदएको कायाणदशे अनसुार तथा सतमतत 

आरै्ल ेकायणक्षेर तनधाणरर् गरी स्थानीय तनवाणचन २०७९ को अनगुमन, मलूयांकन तथा सपुररवेक्षर्को 

स्थलगत कायण समेत सम्पन्त्न गरी सो को प्रततवेदन नेपाली कांग्रेसका उपसभापतत तथा स्थानीय तनवाणचन 

पररचालन सतमततका संयोिक श्री परु्ण बहादरु खडकामार्ण त केन्त्रीय कायणसतमततलाई बझुाईएको छ । 

उक्त प्रततवेदनका मखु्य प्राप्ती तथा तनष्कषणहरु तनम्न बमोतिम रहकेो कुरा यहााँहरु समक्ष अवगत गराउाँदछु 

। 
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िुख्य प्राप्ती तथा ननष्कर्ा 

तव.सं. २०४६ मा प्रिातन्त्र पनुणस्थापनापछी २०५४ सालको स्थानीय तनवाणचन र २०७० को दोस्रो 

संतवधान सभाको तनवाणचन बाहके सबै तनवाणचन नेपाली कांग्रेस नेततृ्चको सरकारले गराएको छ । यसले 

लोकतन्त्रप्रततको नेपाली कांग्रेसको तनष्ठालाई थप तवश्वसतनय बनाएको छ । तव.सं २०७२ सालको 

संतवधान िारी भएपतछ २०७४ सालमा भएको स्थानीय तनवाणचनको तठक पााँच वषणकै अवतधमा सम्पन्त्न 

भएको यस तनवाणचनले हाम्रो लोकतातन्त्रक प्रर्ाली स्थातपत ह ाँद ै गएको सन्त्दशे तदएको छ । नेपाली 

कांगेसले अन्त्य रािनैततक दलहरूसंग समन्त्वय गरी रातष्िय समस्या समाधान गने सामार्थयण दखेाएको छ 

। 

स्थातनय  तनवाणचन २०७९ को प्रारम्भ दतेख पररर्ामसम्म भएका गतततबतधहरू तथा तबतभन्त्न 

रर्नीततहरूका बारेमा आन्त्तररक रूपमा सतमक्षा गनण सहि होस भन्त्ने हतेलेु तनवाणचनसंग सम्बतन्त्धत सबै 

तबषयहरूको तवशे्लषर् गद ैतर्थयहरूको आधारमा सर्लता र कमिोरी समाबेश गद ैसतमततले प्रततवेदन 

तयार गरेको छ ।  

स्थानीय तनवाणचन २०७९ को नततिाले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्त्दा ठूलो दलको रूपमा स्थातपत गरेको 

छ । वडा अध्यक्षमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्त्दा ठुलो दलको रुपमा स्थातपत 

भएको छ ।  

स्थानीय ननर्ााचन २०७९ िा काांगे्रसको उपनस्थनतिः 

- कुल ७५२ स्थानमध्ये प्रमखु पदमा ३२९ स्थानमा तविय (१८८ अध्यक्ष र १४१ प्रमखु), 

िनु कुल स्थानको कररव ४४% ह न आउदछ । 

- कुल ७५२ स्थानमध्ये उपप्रमखु पदमा ३०० स्थानमा तविय (१९० उपाध्यक्ष र ११० 

उपप्रमखु), िनु कुल स्थानको ४०% ह न आउदछ । 

- कायणकारी पदमा १५०४ मध्ये ६२९ स्थानमा नेपाली कांग्रेसको उपतस्थतत, िनु िम्मा 

स्थानको कररव ४२% ह न आउदछ । 

- हालसम्म तनवाणचन भएको ७६३३ वडा अध्यक्ष मध्ये २६६५वडा अध्यक्ष, २६०६ 

मतहला सदस्य, २५५१ दतलत मतहला सदस्य र ५३०७ खलुला सदस्य तविय प्राप्त । वडा 

अध्यक्षमा कुल संख्याको कररव ३९% तवियी । 

- नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उमेदवारल ेपाएको मत ३८,८३,१३८ छ । िनु नेकपा 

एमालेका वडा अध्यक्षका उमेद्वारले पाएको भन्त्दा १,७५,०७६ मतले बढी छ । (मत 

गर्ना गदाण, तवियी, प्रत्यासी र तेस्रो स्थानमा सम्म आएकालाई आधार बनाइएको) 
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▪ प्रदेशगत नर्र्िण 

- प्रदशेगत आधारमा प्रमखु र उपप्रमखु पदमा नेपाली कांग्रेस सातवटै प्रदशेमा सबै 

दलहरू भन्त्दा अगाडी रहकेो । 

- बागमती र कर्ाणली प्रदशेमा एमालेको भन्त्दा दोव्वर संख्यामा तवियी (बागमततमा 

ने. का. ५८, एमालेको २५, कर्ाणलीमा ने. का. ३२, एमालेको १५) 

- सबैभन्त्दा कम र्रक गण्डकी प्रदशेमा (ने. का. ३६, एमालेको ३५) 

-  प्रदशे १ मा ने. का. ६९, एमाले ४७; मधेश प्रदशेमा ने. का. ४६, एमाले ३०; 

लतुम्बनी ने. का ४८, एमाले २७, र सदुरू पतिम ने. का ४०, एमाले २५ स्थानीय 

तहमा तवियी । 

▪ स्थानीय तह ननर्ााचन २०७४ ि २०७९ को तुलनात्िक नर्शे्लर्णिः 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७४ मा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा २६६ 

(कररव ३५%) स्थानीय तहमा तविय प्राप्त गरेको तथयो भने २०७९ मा ३२९ 

(कररव ४४%) स्थानीय तहमा तविय प्राप्त गरेको छ । 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७४ मा उपप्रमखु/उपाध्यक्ष पदमा २२३ (कररव ३१%) 

स्थानीय तहमा तविय प्राप्त गरेको तथयो भने स्थानीय तह २०७९ मा ३०० (कररव 

४०%) स्थानमा तविय प्राप्त गरेको छ ।  

- स्थानीय तह २०७४ मा १५०६ कायणकारी पदमा ४९९ (कररव ३३%) तविय 

प्राप्त गरेको स्थानीय तह तनवाणचन २०७९ मा १५०४ मध्ये ६२९ पदमा (कररव 

४२%) तविय प्राप्त गरेको छ । 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७४ मा ६७४३ वडा मध्ये २२८७ (कररव ३४%) वडा 

अध्यक्षमा तित हााँतसल गरेको नेपाली कांग्रेसले २०७९ मा २६६५ (कररव  

३९.५%) वडा अध्यक्षमा तित हााँतसल गरेको छ ।   

 

▪ गाउँपानलका ि नगिपानलकािा नेपाली काांगे्रसको उपनस्थती 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७४ मा १०५ नगरपातलकामा तितेको नेपाली कांग्रेसले 

२०७९ मा १४० नगरपातलकामा तविय हााँतसल गनण सक्यो । 



4 
 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७४ मा १६१ गाउाँपातलकमा तितेको नेपाली कांग्रेसले 

स्थानीय तह तनवाणचन २०७९ मा १८८ वटा गाउाँपातलकामा तविय हातसल गरेको 

छ ।  

- गाउाँपातलकाको तलुनामा नगरपातलकामा उपतस्थतत राम्रो छ ।  

- महानगरपातलका र उपमहानगरपातलकामा नततिा सन्त्तोषिनक रहन सकेन । 

 

▪ २०७४ ि २०७९ िा ने. का. का नर्जयी ि पिानजत उिेद्वािको सांख्या 

२०७४ र २०७९ मा दवैुमा तवियी १४० 

२०७४ मा तितेका २६६ मध्य े२०७९ मा परातित १२५ 

२०७४ मा प्रमखु/अध्यक्ष नतितेकोमा २०७९ मा तवियी १८९ 

२०७४ र २०७९ मा दवैुमा परातित वा उमेद्वारी नतदएको २९८ 

 

गठबन्द्धनको अबस्था 

- कुल ७५३ स्थानीय तहमा ३२४ (४३%) स्थानमा गठबन्त्धन भएको तथयो । 

- ३२४ स्थानीय तहको गठबन्द्धन िधयेिः 

▪ नेपाली कांग्रेसले प्रमखु पदमा २०९ र उपप्रमखु पदमा ११५  

▪ नेकपा माओवादी केन्त्र प्रमखु ८१, उपप्रमखु १४१,  

▪ एतककृत समािवादी प्रमखु २७, उपप्रमखु ४३,  

▪ रातष्िय िनमोचाण ४ प्रमखु, ६ उपप्रमखु, र 

▪ िसपा नेपाल ४ प्रमखु र ३ उपप्रमखु पदमा गठबन्त्धनको तर्ण बाट चुनावी मैदानमा 

गएका तथए । 

- ३२४ को गठबन्द्धन िधयेको नर्जयीिः 

▪ कांग्रेसले २०९ प्रमखुमा १२८, ११५ उपप्रमखुमा ८५;  

(उमेद्वारर तभर नेपाली कांग्रेसको प्रमखुमा ६१ र उपप्रमुखमा ७४ % तवियी) 

▪ नेकपा माओवादी केन्त्रले ८१ प्रमखुमा ६९, १४९ उपप्रमखुमा ७९;  

▪ एतककृत समािवादीले २७ प्रमखुमा १३, ४३ उपप्रमखुमा १४,  

▪ रातष्िय िनमोचाणले ४ प्रमुखमा ४, ६ उपपम्रमखुमा ३, र  
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▪ िसपा नेपालले ३ प्रमखुमा २ र ११ उपप्रमखुमा ४ स्थानमा तविय हााँतसल गरेको 

तथयो । 

 

गठबन्द्धन ि गठबन्द्धन बाहेक नर्जयी 

  

गठबन्त्धन गठबन्त्धन बाहके िम्मा (उमेद्वारीमा) िम्मा संख्या 
 

प्रमखु/ 

अध्यक्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्यक्ष 

प्रमखु/ 

अध्यक्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्यक्ष 

प्रमखु/ 

अध्यक्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्यक्ष 

प्रमखु/ 

अध्यक्ष 

उपप्रमखु/ 

उपाध्यक्ष 

उिेद्वािी २०९ ११५ ४२३ ४१९ ६३२ ५३४ ७५२ ७५२ 

नर्जयी १२८ ८५ २०१ २१५ ३२९ ३०० ३२९ ३०० 

नर्जय

% 

(उिेद्वािी 

नित्र) 

६१.२ ७३.९ ४७.५ ५१.३ ५२.०५ ५६.२ ४३.७ ३९.८ 

कायाका

िी पद २१३ ४१६ ६२९ ६२९ 

 

स्थानीय तह ननर्ााचन २०७४ ि २०७९ िा प्रिुख नतन दल सनहत अन्द्यको उपनस्थनतिः 

  

प्रिुख/अधयक्ष उपप्रिुख/उपाधयक्ष र्डा अधयक्ष 

२०७४ २०७९ २०७४ २०७९ २०७४ २०७९ 

नेपाली काांगे्रस २६६ ३२९ २२३ ३०० २२८७ २६६५ 

नेकपा एिाले २९४ २०५ ३३१ २४० २९५९ २१२७ 

नेकपा िाओर्ादी केन्द्र १०६ १२१ १११ १२८ ११०३ १०५३ 

अन्द्य ८७ ९७ ८८ ८४ ३९४ ८८८ 

जम्िा ७५३ ७५२ ७५३ ७५२ ६७४३ ६७३३ 

 

नयाां ि पूिाना उिेद्वाि नर्जयी सांख्या ि प्रनतशत 

नर्र्िण 

पानलका प्रिुख 

एर्ां अधयक्षिा 

नेका उिेद्वािी 

ननतजा 

बाँकी 

ननतजा 

आएका 

सीट 

प्रिुख/अधयक्षिा 

नेकाबाट नर्जयी 

नर्जयी 

प्रनतशत 

यस अतघ प्रमुख 

अध्यक्ष नरहकेा 

उमेद्वार 

५१० १ ५०९ २६८ ५२.६% 
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यस अतघ प्रमुख 

अध्यक्ष भएर 

तटकट पाएका 

१२२ - १२२ ६१ ५०.०% 

जम्िा   ६३२ १ ६३१ ३२९  

नोटिः यस स्थानीय तह तनवाणचनमा कुल १२२ स्थानमा नेपाली कांग्रेसले सातवक तविेतालाई नै 
दोहोयाणएर तटकट तदएको तथयो । िसमध्ये ६१ उमेद्वार पनुः तवयिी भएका छन ्भन ेअरु ६१ िनाले 

परािय ब्यहोरेका छन ्। 

स्थानीय तह ननर्ााचन २०७९ िा धेिै ि कि स्थानीय तह नजतेका नजलला  

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह तनवाणचन 

२०७९ मा धेरै स्थानीय तह तितेका तिललाः 

- डोटी ९ स्थानीय तहमा ७ 

- पांचथर ८ स्थानीय तहमा ६ 

- बांके ८ स्थानीय तहमा ६ 

- पवणत ७ स्थानीय तहमा ५ 

- डडेलधरुा ७ स्थानीय तहमा ५ 

- अछाम १० स्थानीय तहमा ७ 

- लतलतपरु ६ स्थानीय तहमा ४ 

- काठमाण्डौं ११ स्थानीय तहमा ७ 

- सोलखुुम्ब ु८ स्थानीय तहमा ५ 

- ओखलढुंगा ८ स्थानीय तहमा ५ 

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह तनवाणचन २०७९ मा 

कम स्थानीय तह तितेका तिललाः  

- दाचुणला ९ स्थानीय तहमा कुनै पतन नतितेको 

- रुकुम पवुण ३ स्थानीय तहमा कुनै पतन नतितेको 

- मसु्तांग ५ स्थानीय तहमा १ वटा मार तितेको 

- डोलपा ८ स्थानीय तहमा १ वटा मार तितेको 

- तसराहा १७ स्थानीय तहमा २ वटा मार तितेको 

- महोत्तरी १५ स्थानीय तहमा २ वटा मार तितेको 

- गोरखा ११ स्थानीय तहमा २ वटा मार तितेको 

- रोलपा १० स्थानीय तहमा २ वटा मार तितेको 

- कातलकोट ९ स्थानीय तहमा २ वटा मार तितेको 

- कैलाली १३ स्थानीय तहमा ३ वटा मार तितेको 

 

५०० ित िन्द्दा कि ितले नर्जयी ि पिानजत उिेदर्ािको सांख्या 

- स्थानीय तह तनवाणचन २०७९ मा १०० भन्त्दा कम मतले १८ िना तवियी भएका तथए 

भने २७ िना तनकटतम ।  

- यस्तै १०० भन्त्दा बढी र ५०० भन्त्दा कम मतले ७७ िना तविय भएका तथए भने ५० 

िना प्रत्यासी ।  

- समग्रमा ५०० मतभन्त्दा कम मतको र्रकमा प्रमखु पदमा तित्ने उमेद्वारको संख्या ९५ र 

तनकटतम ह नको संख्या ७७ रहकेो छ । 
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सुझाब 

- लोकतातन्त्रक पद्दततको तवकास सरुुवाती चरर्मा रहेको वतणमान तस्थततमा तवतभन्त्न एिेन्त्डा बोकेका 

रािनीततक दलका आ–आफ्नै रर्नीतत, कायणनीतत भएको ह ाँदा अन्त्य दलसाँग सहकायण गद ैगदाण 

नेपाली कांग्रेसले पाटीको स्पष्ट रािनीततक र चनुावी एिेन्त्डा आफ्ना कायणकताणमार्ण त नागररक समक्ष 

पयुाणउने र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गनणको लातग पाटीको स्पष्ट धारर्ा तनमाणर् गने र रािनैततक 

सहकायणको औतचत्यता पाटी पंतक्तलाई बझुाउन सक्नुपने । 

- उमेद्वारीको तटकट तदाँदा सकेसम्म स्वच्छ छतव, उिाणशीलता, घोषर्ा पर स्थानीयकरर् गनणसक्ने 

क्षमता भएका, लोकतप्रयता, तनरन्त्तरता िस्ता तवशेषताहरूलाई मानक मानी आन्त्तररक सबेक्षर्को 

आधारमा उमेद्वार बनाइन ुपन े। 

- तटकट तबतरर् तवधानले तनतदणष्ट गरेको समयमा ह नपुने । तटकट तवतरर्का सम्बन्त्धमा वैधातनक 

व्यवस्थालाई परु्ण रूपमा कायाणन्त्वयन गद ै लोकतप्रयता र न्त्यायको तसद्धान्त्त स्थातपत ह ने गरी 

पररमािणन गद ैअगातड बढनुपने । 

- घोषर्ा पर तनमाणर् गदाण तनवाणचन प्रचारका लातग मतदाता आकण तषत गनण ‘कांग्रेसलाई नै भोट तकन 

?’ भन्त्न ेप्रश्नको सतटक, आकषणक र बतुझने खालको नारा वा स्लोगन सरल रुपमा िनतिब्रोमा आउने 

गरी बनाउन ुपने । 

- स्थानीय तहमा मतदाता आकतषणत गनण स्थातनय स्तरकै तवकास तनमाणर्का योिनाहरुको प्रभावकारी 

ढंगले मतदाता समक्ष अन्त्तरसंवाद गनण सक्ने गरी उमेद्वारलाई प्रतशक्षर् गने । तवकास तनमाणर्का 

योिनाहरुको प्रतिया पतन बताउन सक्नु पने, घोषर्परका माध्यमबाट साझा भतवष्य तनमाणर्को 

आशा संचार गने अवस्था तनमाणर् गनण सक्नपुने  । 

- यस पटक दतेखएको सधुारात्मक नततिालाई आगामी प्रतततनतधसभा तथा प्रदेश सभा तनवाणचनमा 

अझ वतृद्ध गनणका लातग प्रचार प्रसार शैतलमा आधतुनक प्रतवतधको प्रयोग गद ैपाटीको पक्षमा माहोल 

तसिणना गरेर अझ उत्साहिनक वातावरर् बनाउाँद ैथप उपलतब्ध तलन अग्रसर ह नुपने ।  

- आम संचारको तबकासले प्रचारको खासै समस्या रहेन । केवल प्रचार गनण लायक एिेण्डा भए पगु्ने 

तस्थतत बनेकोले िनताको आवश्यकतासंग िोतडएका मदु्दा तनमाणर् गनण सक्नुपने । 

- मतपर भद्दा भएको ह नाले बदर मतको संख्या उललेख्य बढेको िसलाई कम गरी पाटीको सदर मत 

बतृद्ध गनण मतदाता तशक्षालाई प्रभावकारी बनाउन,े मतदाता तशक्षाका लातग नेपाली कांग्रेसले आफ्ना 

तियाशील सदस्यहरू तथा पाटीका प्रतशतक्षत कायणकताणलाई घर टोलमै पठाएर मतदाता ससुतुचत 

गनुणपने । गठबन्त्धनको नयााँ अवस्थामा मतदाताको सोही अनसुारको मनोतवज्ञान तनमाणर् गनण मतदान 

गने तवतधका बारेमा ससुुतचत गनण गठबन्त्धनमा आवद्ध सबै दलको सम्परु्ण सामर्थयण प्रयोग गने ।  
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- नेपाली कांग्रेसले समयिममा रे्ररइरहन ेमतदाताको मनोतवज्ञान बझु्ने, नयााँ मतदातालाई आकतषणत 

गने र उनीहरू लतक्षत कायणिम बनाउने तवषयलाई प्राथतमकतामा राख्न े। 

- समकातलन तवमशणहरूमा आरु्लाई अद्यावतधक गद ैप्रिातातन्त्रक तवचारधारा भएका व्यतक्तहरूसाँग 

तनरन्त्तर समन्त्वय, संवाद र छलर्ल गरी तनवाणचनको नततिा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा पानण पहल 

गने । 

- नयााँ र आकषणक चनुावी प्रचार तवधीको रर्नीतत तयार गदाण प्रातवतधक ज्ञान भएका र तडतिटल 

दतुनयासाँग सापेक्ष ह द ैआम मातनसमा पगु्न नेपाली कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूलाई व्यवतस्थत 

रूपमा लोक भाका र अन्त्य तवतभन्त्न भाषामा कर्णतप्रय गीतहरू बनाएर, डकुमेन्त्िी र तभतडयो 

कन्त्टेन्त्टका रूपमा तयार गन े र त्यसलाई लाख ाँको संख्यामा रहकेा पाटी कायणकताणमार्ण त प्रचार 

गनुणपने । 

- पाटीका एिेन्त्डालाई समदुाय स्तरमा मतदाता सम्म पयुाणउने शैली परुानै छ िसको लातग प्रतवतध 

बझुेका कायणकताण पंतक्तलाई पररचालन गरेर तडतिटल प्रतवतधमा आधाररत स्थानीय भाषा प्रयोग गद ै

सरल स्वरूपका तनवाणचन प्रचार सामग्री  तनमाणर् गनुण पने ।  यसरी तनमाणर् गररएका प्रचार प्रसारका 

सामग्रीहरूलाई आम सञ्चार माध्यम र सोसल तमतडयाको माध्यमबाट मतदाता समक्ष पयुाणउन ुपने 

। 

- १८ वषण उमेर पगेुका कांग्रेसका सम्भातवत मतदातालाई नामावलीमा समावेश गनण पातलका, वडा 

तथा टोल इकाइ सतमततलाई सतिय पानुणपने । 

- भातसंृस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रभावकारी पररचालन गनुणपने । तनवाणचनको माहोल नेपाली 

कांग्रेसको पक्षमा पानणका लातग तनतित कामको सुहाउाँदो तिम्मेवारी छुट्टयाई सतिय बनाउन ुपने । 

- कततपय वडाहरूमा तियाशील सदस्य बराबर पतन मत नेपाली कांग्रेसलाई नआएको ररपोटण पतन 

प्राप्त भएको छ । तियाशील सदस्यता नतवकरर् र नयााँ तबतरर् सम्बतन्त्ध तबषयलाई नयााँ तशराबाट 

पनुः तवचार गररनपुने ।  

- तनवाणचन प्रकृया सतकए पतछ नयााँ तथा पुराना तबिेता उमेद्वारहरूको लातग अनुभवको आदान प्रदान 

गने पररतस्थतत तमलाउने ।  

- तनवाणचनका समयमा गरेको प्रततबद्धताहरू पुरा गरेको नगरेको िस्ता तबषयमा छुट्टै इकाइ गठन गरी 

आबतधक रूपमा कायणप्रगतत तववरर् तलने साथै आवश्यकता अनसुार सललाह, सझुाव र तनदशेन 

तदन ुपने । 
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- काम तबशेषले आफ्नो घर वा मतदाता नामावली नभएको स्थानमा भएका मतदातालाई मतदानमा 

सहभागी गराउन तवशेष कायणयोिना बनाएर कायाणन्त्वयन गनुणपने दतेखन्त्छ िसले गदाण उनीहरूलाई 

मतदान स्थलमा पयुाणउन तबशेष योिना बनाउन ुपने । 

- वतणमान चुनावी व्यवस्था मातथ ह ने गरेको तटका तटप्पर्ीलाई कम गनण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो र 

समग्र दशेको चनुावी खचण कम गराउन प्रतवतधमैरी र पारदशी तनवाणचन प्रर्ालीको तबकास गनुणपने । 

- तनवाणचनमा तवतत्तय अनशुासनको लातग कानुनी व्यावस्था गनण अन्त्य दलहरू र तनवाणचन आयोगसाँग 

समन्त्वय गरी अतघ बढ्ने । 

- तनवाणतचत िनप्रततनीतधलाई प्रशासन सेवालाई सेवामखुी बनाउन, अतनयतमता र चहुावटलाई 

शनू्त्यमा झानण प्रयत्न गने, पूवाणधार तवकासको योिनाबद्ध खाका बनाउन, वातावरर् संरक्षर् गनण र 

िनपक्षीय काम गनण लगाउन े। पाटीले केन्त्रीय तहबाट समेत प्रतशक्षर्, मलूयांकनको व्यवस्था गरी 

दशेैभरर एकरूपता कायम गनुणपने । स्थानीय सरकारले तदने सेवाबाट िनता सन्त्तषु्ट ह न सक्दा पाटीको 

लोकतप्रयता बढने तनतित छ । नेपाली कांग्रेस नेततृ्वका स्थानीय सरकारहरू िनमखूी, तवकासमैरी 

र सेवादायी भएको सन्त्दशे तदएर तभन्त्न दतेखन ुपने ।   

- नेपाली कांग्रेसले पाटीमा तनयतमत अनसुन्त्धान, अनगुमन तथा मलूयांकन कायणहरूको लातग 

अनगुमन तथा मलुयाकंन तवभागले तनयतमत काम लगाउने गरी स्थाई रूपमा काम गने इकाइ स्थापना 

गनुण पने । उक्त इकाइले पाटीका सम्बतन्त्धत तनकायहरूलाई आकांक्षी उमेद्वारहरूको लोकतप्रयता 

सम्बतन्त्ध सवेक्षर् लगायतका कायणहरूमा सहयोग गने ।   

अन्त्त्यमा, स्थानीय तह तनवाणचन २०७९ का सन्त्दभणमा सत्तामा रहकेा पााँच दलतबचको गठबन्त्धनलाई 

रातष्िय एवं अन्त्तराणतष्ियस्तरमै अत्यन्त्त चासोका साथ हरेरएको तथयो । तनवाणचन पररर्ामलाई तलएर 

गठबन्त्धनमा रहकेा दलहरूतबच आपसमा र सम्बतन्त्धत दलतभर नै केही असन्त्ततुष्ट र आकाङ्क्षा 

एकैपटक प्रकट भएको छ । यसले प्रादतेशक र सङ्घीय तनवाणचनमा गठबन्त्धनले तनरन्त्तरता पाउाँछ तक 

पाउाँदनै भन्त्ने तवषयमा चचाण ह न थालेको छ । गठबन्त्धनको औतचत्य कुनै रािनीततक शतक्तलाई तनस्तेि 

पानेभन्त्दा पतन रािनीततक िातन्त्तमार्ण त प्राप्त उपलतब्धको रक्षा गद ैसमनु्त्नत राष्ि तनमाणर्मा वैचाररक 

प्रततस्पधाण अाँगालद ैरर्नीततकरूपमा साझा सङ्कलपसतहत उद्दशे्य प्रातप्तका लातग अतघ बढ्न ुदतेखन्त्छ । 

जय नेपाल ! 

धन्द्यर्ाद ! 

प्रदीप प डेल 

(केन्त्रीय सदस्य, नेपाली काग्रेस एवं संयोिक अनुगमन, मूलयांकन तथा सुपररवेक्षर् उपसतमतत) 


