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लोकता��क शासन �व�थाको च�र� भनेको लोकस�ती वा जनइ�ाअनुसार
च�नु हो र िनवा�चन नाग�रकह�को आ�नो इ�ा अिभ�� गन� मा�म हो ।
लोकत�मा मतदानमाफ� त नै नाग�रकह�ले कसलाई �ितिनिध छा�े तथा क�ो
कानून तथा नीित िनमा�ण गन� ज�ा आधारभूत ��ह�मा आ�नो धारणा
अिभ�� गन� भएकोले नाग�रकको मतदान गन� अिधकार िवचार र
अिभ���को �त�तासँग पिन अ�ो�ाि�त �पमा जोिडएको �ने ।  

(�करण नं.२)

िनवा�चनमा सहभागी भई मतदान गन� पाउने नाग�रकको संवैधािनक हकलाई कुनै
पिन अव�थामा अवरोध �नु कानून स�त मा� न नसिकने ।

(�करण नं.४)

नेपालको संिवधानले नाग�रकह�लाई ितनै तहको िनवा�चनमा मतदान गन�
अिधकार �ने भनी नाग�रकको मतदानको अिधकारलाई संवैधािनक अिधकारको
�पमा �व�था गरेको कुरालाई कुनै पिन �ि�कोणबाट अवमू�न ग�रनु �ँदैन ।
संिवधानले िदएको मतदानको अिधकारअ�ग�त "मतदान गन� पाउने अवसरको
अिधकार" पिन अ�रिनिहत रहेको ��छ । संिवधानले मतदानको अिधकार �दान
गन� तर रा�ले मतदान गन� अवसर सृजना नगन� हो भने संिवधानले �व�था
गरेको उ� अिधकार िनरथ�क र �योजनहीन �न जाने ।

संिवधानले नै ��ेक नाग�रकलाई मतदानमा सहभागी �न पाउने समान अवसर
�दान गरेको अव�थामा �देशमा रहेका नाग�रकह�लाई सो अवसर �दान �ने
तर वैदेिशक रोजगारको �ममा देशबािहर रहेका नाग�रकह�लाई सो अवसर
�दान नगनु� समानताको अिधकारको िवपरीतसमेत �ने ।

(�करण नं.५)

मुलुकबािहर रहेको नाग�रकह�को रेिम�ा�ले अथ�त�मा पु� याएको
योगदानबाट रा� लाभा��त �ने तर ितनै नाग�रकह� मुलुकबािहर रहेको
कारणले मतदानको अिधकारबाट वि�त गनु� �ायको �ि�कोणबाट समेत
उपयु� �ने नदे�खने ।
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रा�को अथ�त�ले रोजगारीको अवसर िसज�ना गन� नसकेको कारण
रोजगारीसमेतका कारणबाट िवदेिशन पुगेका नाग�रकह�लाई मतदानको
अिधकारबाट समेत वि�त गदा� राजनीितक �पमा समेत वि�तीकरणमा पन�
स�े जो�खम ��छ । देशको जनसं�ाको ठूलो िह�ालाई अलग राखी ग�रने
िनवा�चनले एकातफ�  ती नाग�रकह�को मतािधकारलाई हनन गछ�  भने अक�तफ�
�सरी ग�रने िनवा�चनको प�रणामले नाग�रकह�को वा�िवक इ�ा र
भावनालाई पूण� �पमा �ितिव��त गन� नस�े ।

वैदेिशक रोजगारमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारबाट वि�त गदा�
�सले िनवा�चनकै िन��ता र पिव�तामा नै �� उठ्न स�े दे�ख�छ । रा�ले
गन� िनवा�चनह� �� र िन�� �नुपछ�  भ�े िवषयमा कुनै िववाद �न स�ैन तर
जनसं�ाको ठूलो िह�ालाई मत खसा�ने अवसरबाटै िवमुख गरी ग�रने
िनवा�चनलाई पूण� �पमा जनअनुमोिदत भनी मा� पिन नसिकने ।

िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार नाग�रकको संवैधािनक अिधकार भई ��ेक
नाग�रकलाई िवना भेदभाव िनवा�चनमा सहभागी �न पाउने समान अवसर �दान
गनु�पन� र सोको लािग कानूनी, �शासिनकलगायत अ� कुनै पिन आव�क
उपाय अवल�न गनु� रा�को दािय� भएको �ँदा तथा लोकता��क
�णालीअ�ग�त �ने िनवा�चनमा सबै नाग�रकह�को वा�िवक इ�ा र
भावनालाई �ितिव��त गरी िनवा�चनलाई �ापक �पमा जनसहभािगतामूलक
बनाउनको लािग वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा िवदेशमा रहेका नेपाली
नाग�रकह�लाई समेत मतदानको अिधकार �दान गन� गरी उिचत �ब� गनु�
रा�को दािय� �ने ।

(�करण नं.७)

 

�रट िनवेदकका तफ� बाट : िव�ान्  अिधव�ाह� �ी ह�र फुयाँल, �ी आलोक
पो�ेल, �ी ब�ण िघिमरे,�ी अनुराग देवकोटा र �ी केदार दाहाल

िवप�ीका तफ� बाट : िव�ान्  उप�ायािधव�ा �ी ह�र�साद रे�ी
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आदेश

�ा.सपना �धान म� : नेपालको संिवधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोिजम
यस अदालतमा दायर �न आएको ��ुत �रट िनवेदनको संि�� त� एवं आदेश
यस�कार छः

 

�रट िनवेदनको बेहोरा

सामािजक �ायको लािग कानून तथा नीित िनयम म� च �थापनाकालदे�ख नै
अ�राि�� य मानव अिधकार कानूनअ�ग�त नेपालले पूरा गनु�पन� दािय��ित
रा�को �ानाकष�ण गराउने, नेपाली नाग�रकह�का संिवधान �द� मौिलक
हकह� काया��यन गराउन पहल गन� साथै अ� साव�जिनक हकिहत र
सरोकारका िवषयह�मा िज�ेवार िनकायह�लाई जवाफदेही बनाई कानूनी
शासनको �व��न गरी मुलुकमा सामािजक �ाय �थापनाको लािग योगदान
पु� याउने मु� ल� रहेको एक मुनाफारिहत गैरसरकारी सं�था हो । यस
सं�थाको काय�कारी िनद�शकको �पमा रहेको म �रट िनवेदक कानून �वसायी
�नाको साथै काठमाडौ ं�ुल अफ ल मा अनुस�ान िवभागको िनद�शकको
�पमा काय�रत रहँदै आएको छु । वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली
नगा�रकह� मतदान गन� पाउने संवैधािनक हकबाट व�� चत रहनु परेको अव�था
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रहेको र उ� सवालमा म र मेरो सं�थाको साथ�क स�� र सारभूत सरोकार
रहेकोले नेपालको संिवधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोिजम यो िनवेदन िलई
स�ािनत अदालतसम� उप��थत भएको छु ।

लोकता��क मुलुकको लािग आविधक िनवा�चन र सो िनवा�चनमा नाग�रकको
साथ�क सहभािगता अप�रहाय� िवषय �ने गछ�  । नेपालको संिवधानले पिन
आविधक िनवा�चन र बािलग मतािधकारलाई ��ावनामा नै उ�ेख गरेको छ भने
संिवधानको धारा १७(२)(क) मा "��ेक नाग�रकलाई िवचार र अिभ���को
�त�ता �नेछ, धारा १८(१) मा सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान �नेछन् र
कसैलाई पिन कानूनको समान संर�णबाट व�� चत ग�रने छैन ।" भ� ने �व�था
ग�रएको छ । �सैगरी धारा ५१(झ)(५) ले वैदेिशक रोजगारीलाई शोषणमु�,
सुरि�त र �व��थत गन� तथा �िमकको रोजगारी र अिधकारको ��ाभुित गन�
यस �े�को िनयमन र �व�थापन गन� �व�था गरेको छ । ��ै धारा ८४(५) मा
"अठार वष� उमेर पूरा भएको ��ेक नेपाली नाग�रकलाई संघीय कानूनबमोिजम
कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन� अिधकार �नेछ" भ� ने उ�ेख छ भने धारा
१७६(५) ले अठार वष� उमेर पूरा भएको �देशको �े�िभ� बसोबास गन� ��ेक
नेपाली नाग�रकलाई कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन�
अिधकार �नेछ भ� ने �व�था रहेको छ । यसका अित�र� धारा २२२(५) मा
अठार वष� उमेर पूरा भएको गाउँपािलकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश
भएको ���लाई तथा धारा २२३(५) मा अठार वष� उमेर पूरा भएको
नगरपािलकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ���लाई संघीय
कानूनबमोिजम मतदान गन� अिधकार �नेछ भ� ने �व�था रहेको छ ।

नेपालको संिवधान (२०७२) को काया��यनको स�भ�मा तीनवटा मह�पूण�
िनवा�चनह� स�� न गनु�पन� दािय� नेपाल सरकारमा रहेकोमा हाल पचासौ ंलाख
नेपाली नाग�रकह� नेपालबािहर रहेको अव�था छ । िनवा�चन आयोगको
त�ा�अनुसार हाल कूल मतदाताको सं�ा १,४०,५४,४८२ रहेकोमा नेपाल
सरकार�ारा २०१६ मा �कािशत त�ा�अनुसार आ.व.२००८।२००९ दे�ख २०१४।
२०१५ को अविधमा कूल २७,२३,५८७ ���ले �म अनुमित िलएको 
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दे�ख�छ । यही त�ा�लाई आधार मा�ासमेत कूल मतदाता सं�ाको २०
�ितशत मतदाता वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा देशभ�ा बािहर रहेको
दे�ख�छ । यस त�ा�मा �म अनुमित निलईकन गएका कामदारह�, अ�
बहानामा िवदेश गएका नाग�रकह� तथा भारत �वासमा रहेका
कामदारह�लाई समावेश ग�रएको छैन । यस त�ह�लाई समेत गणना गन� हो
भने कूल मतदाता सं�ाको २५ �ितशतभ�ा मािथ अथवा ३५ लाखभ�ा बढी
रहेको 

दे�ख�छ । तर वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई नेपाल
बािहरबाटै मतदान गन� स�े कुनै �व�था नग�रएको �ँदा हाल वैदेिशक
रोजगारीको �ममा �वासमा रहेका ३५ लाखभ�ा मािथको सं�ाका नेपाली
नाग�रकह� मतदानको अिधकारबाट व�� चत रहेको दे�ख�छ । िव�मा हाल ११४
भ�ा धेरै रा�� ह�ले आ�ना नाग�रकह�लाई आ�नो देशबािहरबाट समेत
मतदान गन� स�े �व�था गरेका छन् । मुलुक बािहरबाट गन� सिकने मतदान
(External voting) स��ी �व�थाका बारेमा िफिलिप�बाहेक १६ वटा
मुलुकह�ले गरेको �व�थाह�लाई समेत यसै िनवेदनको साथ पेस ग�रएको छ
।

कुनै पिन आविधक िनवा�चनमा आ�नो �ितिनिध चु� न पाउने हक वैय��क
�त�ताको हकअ�ग�त सुिन�� चत ग�रनु पन� हक हो । तर वैदेिशक रोजगारको
�ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारबाट व�� चत गदा�
संिवधानको धारा १७(१) ले ��ाभूत गरेको वैय��क �त�ताको हकबाट
उनीह� व�� चत भएका छन् भने धारा २(क) ले �दान गरेको अिभ���
�त�ताको हक र १८(१) ले �व�था गरेको कसैलाई पिन कानूनको समान
संर�णबाट व�� चत ग�रने छैन भ� ने �व�थासमेतको �ितकूल रही अ�
धाराह�बाट िन:सृत भएका संवैधािनक अिधकारह� समेतको उ��न �न
गएको छ । अतः  अ� उपचारको �व�थाको अभावमा संिवधानको धारा १३३(२)
(३) बमोिजम यस अदालतमा िनिहत असाधारण �े�ािधकार �योग गरी
िवप�ीह�को नाममा िन�बमोिजम �व�था गनु� भ� ने परमादेशसिहत जो चािहँने
आ�ा आदेश वा पुज� जारी गरी पाउन िनवेदन गद�छु ।
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(१) वैदेिशक रोजगारीको �ममा ग�� मुलुकमा रहेका कामदारको मतािधकार
सुिन�� चत गन� मुलुक बािहरबाटै सबै तह (�थानीय �व�थािपका, �देश
�व�थािपका र �ितिनिध सभा) को िनवा�चनमा मतदान गन� स�े गरी (External
Voting/out of country Voting) कानूनी �व�था त�ाल गनु� भ� ने िनद�शना�क
आदेश जारी ग�रपाऊँ ।

(२) मुलुक बािहरबाटै सबै तहको िनवा�चनमा मतदान गन� (External Voting) को
लािग आव�क पन� िनवा�चनस��ी जो चािहँने �ोत साधनसिहत पूवा�धारको
�व�था गरी ती नाग�रकह�लाई मतदान काय�मा सहभागी �ने अवसर �दान
गन�समेत आदेश जारी ग�रपाऊँ । साथै ��ुत िनवेदन प�लाई सव�� अदालत
िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)(६) बमोिजम अ�ािधकारसमेत �दान
ग�रपाउँ भ� ने  बेहोराको �रट िनवेदन ।

 

यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो? िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको आदेश िकन
जारी �नु नपन� हो? आदेश जारी �नु नपन� मनािसब आधार कारण र �माण भए
सोसमेत खुलाई सूचना �ाद �ा� त भएको िमितले १५ िदनिभ�
महा�ायािधव�ाको काया�लयमाफ� त िल�खत जवाफ पेस गनु� भनी ��ुत आदेश
र िनवेदन प�को �ितिलिपसमेत साथै राखी िवप�ीह�को नाममा �ाद सूचना
जारी गरी िल�खत जवाफ परे वा अविध �ितत भएपिछ िनयमानुसार पेस गनू� ।
साथै ��ुत िनवेदनमा नाग�रकको मतािधकारको िवषय जोिडएकोले चाँडो
िन�पण �नु मनािसब �ँदा सव�� अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ६३(३)
(च५) बमोिजम अ�ािधकार िदइएको छ भ� ने यस अदालतको िमित २०७४।१।२१
को आदेश ।

 

िवप�ी कानून, �ाय तथा संसदीय मािमला म�ालयको िल�खत जवाफ
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नेपालको संिवधानको धारा ८४, १७६, २२२ र २२३ मा अठार वष� उमेर पूरा भएका
र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ���लाई िविभ� न �योजनका लािग
कानूनबमोिजम मतदान गन� अिधकार रहेको िवषयलाई �रट िनवेदक �यंले
िनवेदनको �करण ३ मा उ���खत गनु�भएकोले मतदाता �न यो� ���लाई
कानूनले मतािधकारको अिधकार �दान गरेको �� नै छ । जहाँस� वैदेिशक
रोजगारीको �ममा ग�� मुलुकमा रहेका नेपाली नाग�रकले ग�� मुलुकबाट
नै िनवा�चनमा सहभागी भई मत िदन पाउनको लािग कानून िनमा�ण गनु�पन� िवषय
छ, नेपालबािहर मतदान गन� �व�था गदा� �सबाट पन� स�े चुनौती, िनवा�चनको
सुर�ा �ब�, िनवा�चन �व�थापन, िनवा�चनको अनुगमन, िवदेशमा �ने मतदान
के�को सं�ाको िनधा�रण, िनवा�चन खच� र वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली
नाग�रकको प�ँच ज�ा िवषयलाई समेत म�नजर गनु�पन� ��छ । िवकिसत
मुलुक सबैले Out of Country voting को �व�था गन� सकेको अव�था पिन 

छैन । साथै Out of Country Voting को िवषय नेपाल रा�� ले एकलौटी �पमा
िनण�य गरेर मा� स�ोधन गन� िवषय नभई कुटनैितक �पमा िवदेशी मुलुकसँग
सम�य गरी िन�पण गनु�पन� भएबाट �रट िनवेदकले माग गरेको िवषय स�ािनत
अदालतबाट �ाियक िन�पण �ने िवषय होइन । �ोत, साधन र उपयु�ता
समेतका आधारमा नेपाल सरकारले िवदेशमा रहेका मतदातालाई सोही ठाउँबाट
मत िदन स�े गरी आव�क �व�था गन�तफ�  िवचार गन� नै �ँदा हाल सो
िवषयमा कानून िनमा�ण गनु�पन� भ� ने िनवेदकको भनाइ यु��स�त दे�खँदैन ।
�रट िनवेदन खारेज ग�रपाऊँ ।

 

िवप�ी �व�थािपका संसदको िल�खत जवाफ

�व�थािपका संसदको कुन काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकको क�ो �कारको
संवैधािनक एवं कानूनी हक अिधकार तथा नेपालको संिवधान र कानूनको के
क�ो ब�ख�लाप भई नाग�रकको मौिलक हकको हनन भएको भ� ने कुरा �रट
िनवेदनमा �� खुलेको छैन । सरकारले आ�नो साधन �ोत, रा�को आिथ�क
अव�थालगायतका िविवध िवषयसमेतलाई म�नजर राखी कानून िनमा�ण गरी
संिवधान र कानूनको काया��यन गनु�पन� ��छ । िव�का कितपय िवकिसत

ई ै



मुलुकह�ले समेत िवदेशमा छ�रएर रहेका नाग�रकह�लाई उनीह� रहेकै
मुलुकबाट मतदान गन� सुिवधा उपल� गराउन नसिकरहेको प�र�े�मा हा�ो
ज�ो आिथ�क �पले स�म �न नसकेको मुलुकको लािग �रट िनवेदकले
उठाएको िवषयव�ु सा�िभ�क मा� न सिकँदैन । यसै गरी सरकारले वैदेिशक
रोजगारलाई कानूनबमोिजम अिनवाय� र अप�रहाय� बनाएको अव�था होइन ।
साथै, वैदेिशक रोजगारमा जाने ���लाई िनवा�चनमा भाग िलन वा मतदान गन�
नपाउने भ� ने कानूनी �व�था नरहेको र सरकारको ��ो नीित पिन नरहेको
अव�था छ । िनवा�चनमा वा मतदानमा भाग िलन मनसाय भएका ��� वैदेिशक
रोजगारबाट फक� र भाग िलन स�े र कुनै कानूनले �ितब� गरेको अव�था पिन
होइन । जहाँस� �रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव�ु छ, सरकारले आव�क
स�झेको बखत आव�क कानून र अ� �व�था गन� स�े नै �ँदा �व�थािपका
संसद् लाई िवप�ी बनाइनु पन� आधार र कारण नभएको �ँदा ��ुत �रट
िनवेदनमा माग भएबमोिजम कुनै �कारको आदेश जारी �नुपन� होइन, �रट
िनवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज ग�रपाऊँ ।

 

िवप�ी गृह म�ालयको िल�खत जवाफ

नेपालको संिवधान�ारा �द� संवैधािनक एवं मौिलक हक अिधकारको आम
नाग�रकले सहज र सरल �पमा उपभोग गन� पाउनुपछ�  भ� ने कुरामा गृह
म�ालय सदैव संवेदनशील रहँदै आएको छ । मुलुक बािहर रहेका नेपाली
नाग�रकह�ले आ�नो मतािधकारको �योग गन� पाउनु पछ�  भ� ने कुरामा गृह
म�ालय सकारा�क छ । िविभ� न मुलुकमा छ�रएर रहेका ठूलो सं�ाका नेपाली
नाग�रकह�लाई मतदान गन� �व�था िमलाउनको लािग ठूलो मा�ामा �ोत र
साधनको आव�कता पन�का साथै �व�थापकीय कौशलतासमेत अपेि�त रह�छ
। आव�क �ोत र साधनको उपल�तासँगै मुलुकबािहर रहेका नेपाली
नाग�रकले सहज �पमा मतदान गन� पाउने मतािधकारलाई सुिन�� चत गन�का
लािग आगामी िदनमा �मशः  आव�क �व�था िमलाउने काय�मा म�ालयले
आव�क कदम उठाउने नै छ । �रट िनवेदकले �रट िनवेदनमा यस म�ालयको
के क�ो काम कारबाहीबाट नेपाली नाग�रकको मौिलक हक अिधकारको हनन्
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�न गएको हो भ� ने स��मा व�ुिन� आधार र कारणसमेत उ�ेख गन� सकेको
दे�खँदैन । ��ुत स�भ�मा िवप�ीको �रट िनवेदन बदरभागी छ, यस म�ालयो
हकमा �रट िनवेदन खारेज ग�रपाऊँ ।

 

िवप�ी िनवा�चन आयोगको िल�खत जवाफ

िनवा�चन आयोगले संिवधान र �चिलत कानूनबमोिजम िनवा�चनको स�ालन,
रेखदेख, िनद�शन र िनय�ण गन� र �सका लािग मतदाता नामावली तयार गन�
िज�ेवारी पाएको छ । िनवेदकले िनवेदनमा उठाउनु भए ज�ै रोजगारी,
िश�ालगायत िविभ� न उ�े�अनु�प िवदेशमा बसोबास गरेका नेपाली
नाग�रकता �ा� त नेपाली नाग�रकलाई कानूनमा थप �व�था गरेर िवदेश��थत
नेपालका दूतावास, महावािण� दूतावासलगायतका �थानमा मतदान के�को
�व�था गरी मतदानको �व�था गन� स�भ�मा त���ी कानूनको िनमा�ण भई
काया��यनमा आएका बखत आयोगले तद् अनु�प काय� गन� नै �ँदा �रट िनवेदन
िजिकर खारेज भागी छ । मतदाता नामावली संकलन, मतदाताको यो�ता,
मतदानलगायतका िवषय त���ी ऐनमा उ�ेख �ने िवषयह� भएको र ऐन
िनमा�ण गन� काय� �व�थािपकाको भएकोले यस िवषयमा िनवा�चन आयोगलाई
िवप�ी बनाउन िम�ने होइन । िवप�ी बनाउन निम�ने िनकाय यस
आयोगसमेतलाई िवप�ी बनाई दायर ग�रएको �रट िनवेदन खारेज भागी भएकोले
खारेज ग�रपाऊँ ।

 

िवप�ी पररा��  म�ालयको िल�खत जवाफ

नेपाल सरकार काय� िवभाजन िनयमावलीअनुसार तोिकएका काय��े� तथा नेपाल
सरकारले अ��यार गरेका नीित िनण�य एवं �चिलत कानूनी �व�थाका
अधीनमा रही म�ालयसँग स���त िवषयह� काया��यन गन� दािय� एवं
िज�ेवारी यस म�ालयले पूरा गद�  आइरहेको छ । खास गरी िवदेशमा रहेका
नेपाली नाग�रकको अिभलेख तथा ितनीह�को हकिहत संर�ण तथा
गैरआवासीय नेपालीस��ी िवषय पररा��  म�ालयले हेन� भए तापिन िवदेशमा
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रहेका नेपालीह�को मतािधकार कानूनी �पमा सुिन�� चत गन� र मतदानस��ी
�व�थाका लािग नीितगत िनण�य िलने िवषय यस म�ालय र अ�ग�त िनकायका
काय��े�ािधकारिभ� पन� होइन तसथ� िनवेदकको िजिकरसँग स���त िवषयह�
यस म�ालयको काय��े�िभ� पन� नदे�खएकाले यस म�ालयसमेतलाई िवप�ी
बनाई दायर भएको �रट िनवेदन खारेजभागी छ, खारेज ग�रपाऊँ ।

 

िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम�ी तथा म��प�रषद् को काया�लयको िल�खत
जवाफ

िनवा�चनको मा�मबाट नाग�रकह�लाई आफूले चुनेका �ितिनिधह� माफ� त
शासन �व�थामा सहभागी �ने वातावरण िनमा�ण गन� स�भ�मा िवदेशमा ब�े
नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा सहभागी गराउने िवषयसँग सै�ा��क �पमा
िवमित रा� नु पन� अव�था नरहे तापिन मुलुकको �ोत र साधन �ाएस�
काय�कारणी अिधकार�ा� नेपाल सरकारले नीितगत िनण�य गरी �व�थापकीय
�ब� गन� एवं कानून िनमा�णको िवषय िवधाियकी �े�ािधकारको (Legislative
competence) िवषय भएको �ँदा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी �नुपन�
अव�था छैन । साथै िनवेदक रोजगारको िसलिसलामा वा अ� कारणबाट
िवदेशमा ब�ै आएको र िनज मतदानको अिधकारबाट व�� चत रहेको भ� ने कुरा
िनवेदनमा कही ँपिन उ�ेख नभएकोले िनवेदनमा िलएको िजिकरसँग िनजको
साथ�क स��समेत नदे�खएको �ँदा हकदैयाको अभावमा �रट खारेज भागी
भएकोले खारेज ग�रपाऊँ ।

 

कानून �वसायीह�को बहस िजिकर

िनयमबमोिजम पेसी सूचीमा चढी िनण�यको लािग यस इजलासमा पेस �न आएको
��ुत �रट िनवेदनमा िनवेदकको तफ� बाट उप��थत िव�ान्  अिधव�ाह� �ी
ह�र फुयाँल, �ी आलोक पो�ेल, �ी ब�ण िघिमरे, �ी अनुराग देवकोटा र �ी
केदार दाहालले लोकत�को लािग आविधक िनवा�चन र सो िनवा�चनमा
नाग�रकको साथ�क सहभािगता अप�रहाय� िवषय �न् भने मतदानमा सहभागी �न

ै



पाउने हक हरेक नाग�रकको संवैधािनक अिधकार हो । संिवधानले �दान गरेको
यस अिधकारको उपभोग सबैले समान त�रकाबाट गन� पाउने �व�था िमलाउने
दािय� नेपाल सरकारको हो तर मुलुकबािहरबाट मतदान गन� पाउने �व�था
न�ँदा वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका लाखौ ंनेपालीह� मतदान
ज�ो संवैधािनक अिधकारबाट वि�त �नुपरेको अव�था छ । िव�को िविभ�
देशमा मुलुकबािहरबाट मतदानमा समावेश �न पाउने �व�था ग�रएकोमा
नेपालमा समेत सो गन� स�व छ तर िवप�ीह�ले सो स��मा आव�क
�व�था नगरेको कारणले लाखौ ंनेपाली नाग�रकह� मतदान ज�ो आधारभूत
अिधकारबाट वि�त �न परेकोले �रट िनवेदनबमोिजमको आदेश जारी गरी
वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदान
गन� पाउने �व�था िमलाउनु पछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

�सैगरी िवप�ीह�को तफ� बाट उप��थत िव�ान्  उप�ायािधव�ा �ी ह�र�साद
रे�ीले संिवधानले �दान गरेको नाग�रकको मतदानको अिधकार आम
नाग�रकले सहज र सरल �पमा उपभोग गन� पाउनु पछ�  भ�े कुरामा नेपाल
सरकार संवेदनशील रहेको छ । वैदेिशक रोजगारीको लािग ग�� मुलुकमा
रहेका नेपाली नाग�रकले सोही मुलुकबाट मतदान गन� �व�था गन�को लािग
िनवा�चनको सुर�ा �ब�, िनवा�चन खच�, िनवा�चनको अनुगमन, मतदान के�को
सं�ाको िनधा�रण, िनवा�चन खच�लगायतका िवषयलाई समेत म�नजर गनु�पन�
��छ । सबै िवकिसत मुलुकह�ले समेत यस�कारको �व�था गन� नसकेको
अव�थामा नेपाल रा�� ले एकलौटी �पमा घोषणा गरेर मा� स�ोधन �ने िवषय
होइन । �ोत साधन र उपयु�ताको आधारमा नेपाल सरकारले िवदेशमा रहेका
मतदातालाई सोही ठाउँबाट मत िदन स�े गरी आव�क �व�था गन�तफ�
िवचार गन� नै �ँदा हाल सो िवषयमा कानून िनमा�ण गनु�पन� भ�े �रट िनवेदकको
भनाइ यु��स�त छैन । �रट िनवेदन खारेज �नुपछ�  भनी बहस गनु�भयो ।

उपयु�� त� र बहस िजिकर रहेको ��ुत �रट िनवेदनमा देहायका ��ह�को
स��मा िनण�य गनु�पन� दे�खयो ।

१. मतदानको अिधकार नाग�रकको क�ो �कारको अिधकार हो?
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२. वैदेिशक रोजगारको �ममा मुलुकबािहर रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा
मुलुक बािहरबाटै मतदान गन�  अवसर िदनुपन� हो वा होइन?

३. वैदेिशक रोजगारको �ममा मुलुकबािहर रहेका नाग�रकह�लाई मुलक
बािहरबाटै मतदान गन� अवसर िदनुपन� भए सो काय�लाई �ावहा�रक �पमा
काया��यन गन� सिक�छ वा सिकँदैन?

४. िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन? 

अब मतदानको अिधकार नाग�रकको क�ो �कारको अिधकार हो भ� ने
स��मा िवचार गदा� नाग�रकलाई मतदानको अिधकार िदइनुको सै�ा��क
आधार र औिच� के हो तथा यस स��मा राि�� य तथा अ�रा�ि�� य कानूनले
क�ो �व�था गरेको छ भ�े स��मा संि�� चचा� गनु� सा�िभ�क �ने दे�ख�छ
।

२. आविधक िनवा�चन र बािलग मतािधकार कुनै पिन लोकता��क �णालीको
आधारभूत सत� 

हो । लोकत�मा नाग�रकह� साव�भौम ��छन् र बािलग मतािधकारको
मा�मबाट आफूमा िनिहत रहेको साव�भौम अिधकारको अ�ास गछ� न् ।
आविधक िनवा�चनमा नाग�रकह�ले �योग गन� मतािधकार नै शासनमा
नाग�रकको सहभािगता सुिनि�त गन� सश� मा�म हो । रा�को शासन
�ि�यामा सहभागी �न पाउनु नाग�रकको हक हो तर सबै नाग�रकह� एकसाथ
रा�को नीित िनमा�णमा सरकारमा सहभागी �न �ावहा�रक �पमा निम�ने
भएकोले एक ��� एक भोट (one person one vote) िस�ा�को आधारमा
आ�ना �ितिनिधह� छनौट गरी नाग�रकले शासन �ि�यामा सहभािगता
जनाउँछन् । अक� श�मा भ�ुपदा� िनवा�चनको मा�मबाट नाग�रकह�ले छनौट
गन� �ितिनिधह� नाग�रकको वारेस �न् जसले नाग�रकले �योग गरेको
मतािधकारमाफ� त् वैधािनकता �ा� गछ� न् र नाग�रकह�को इ�ा, भावना र
आव�कताको �ितिनिध� गद�  नाग�रकको तफ� बाट शासन �ि�यामा सहभागी
��छन् । सबै मानव जाित समान �ने �ँदा कोही मािथ शासन गन�को लािग ��ो
शािसत वग�को �त� सहमित �ा� �नुपछ�  भ�े दाश�िनक मा�ताको आधारमा
लोकता��क शासन �व�थामा नाग�रकह�लाई मतदान गन� अिधकार �दान



ग�रएको ��छ । लोकता��क �व�थामा सरकार गठनको �ि�याह�
देशअनुसार फरक �न स�छन् तर नाग�रकको ��� अ��� मतदानको
मा�मबाट सरकारमा सहभािगता जनाउने प�ित हरेक लोकता��क �व�थामा
रहेको ��छ । लोकता��क शासन �व�थाको च�र� भनेको लोकस�ित वा
जनइ�ा अनुसार च�नु हो र िनवा�चन नाग�रकह�को आ�नो इ�ा अिभ��
गन� मा�म हो । लोकत�मा मतदानमाफ� त् नै नाग�रकह�ले कसलाई �ितिनिध
छा�े तथा क�ो कानून तथा नीित िनमा�ण गन� ज�ा आधारभूत ��ह�मा
आ�नो धारणा अिभ�� गन� भएकोले नाग�रकको मतदान गन� अिधकार िवचार
र अिभ���को �त�तासँग पिन अ�ो�ाि�त �पमा जोिडएको ��छ ।

३. नाग�रकको मतदानको अिधकारको स��मा िविभ� राि�� य तथा अ�रा�ि�� य
कानूनले गरेको �व�था हेदा� नेपालको संिवधान (२०७२) को ��ावनामानै हामी
"साव�भौमस�ा स�� नेपाली जनता" भनी स�ोधन गद�  नेपाली जनताह�ले
आफूमा िनिहत साव�भौमस�ाको अ�ास "आविधक िनवा�चन" र "बािलग
मतािधकार" बाट गन� आशय �� ग�रएको छ भने िवचार र अिभ���को
�त�तालाई मौिलक हकको �पमा �व�था ग�रएको छ । �सै गरी
संिवधानको धारा ८४(५) मा अठार वष� उमेर पूरा भएका ��ेक नेपाली
नाग�रकलाई संघीय कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन�
अिधकार �नेछ भ�े �व�था ग�रएको छ भने धारा १७६(५) मा अठार वष� उमेर
पूरा भएको �देशको �े�िभ� बसोबास गन� ��ेक नेपाली नाग�रकलाई
कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन� अिधकार �नेछ भ�े
�व�था ग�रएको छ । यसको अित�र� धारा २२५(५) मा अठार वष� उमेर पूरा
भएका गाँउपािलकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका ���लाई
संघीय कानूनमा �व�था भएबमोिजम मतदान गन� अिधकार �नेछ भ�े �व�था
ग�रएको छ भने धारा २२३(५) मा अठार वष� उमेर पूरा भएको नगरपािलकाको
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ���लाई संघीय कानूनबमोिजम
मतदान गन� अिधकार �नेछ भ�े उ�ेख भएको छ । यसरी िविभ� तहको
आविधक िनवा�चनमा मतदानमाफ� त् सहभागी �न पाउने नेपाली नाग�रकको
हकलाई नेपालको संिवधान (२०७२) ले �� �पमा संर�ण गरेकोले मतदान
गन� पाउने अिधकार संवैधािनक हकको �पमा रहेको दे�ख�छ । 
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४. यसैगरी िविभ� अ�रा�ि�� य कानूनले पिन नाग�रकको मतािधकारको स��मा
�व�था गरेको पाइ�छ । मानव अिधकारको िव��ापी घोषणाप�,१९४८ को धारा
१९ ले हरेक ���लाई िवचार र अिभ���को �त�ता �दान गरेको छ भने
धारा २१(३)मा िनवा�चन माफ� त �� �ने जनताको इ�ा नै सरकारको
आिधका�रताको आधार �ने भनी उ�ेख गरेको छ । यसबाहेक नाग�रक तथा
राजनीितक अिधकारस��ी अ�रा�ि�� य �ित�ाप�, १९६६ को धारा १९(२) मा
हरेक ���लाई अिभ���को �त�ता �नेछ जसअ�ग�त सबै िकिसमको
जानकारी वा िवचारलाई खो�, �ा� गन� वा अिभ�� गन� अिधकार ��छ भनी
उ�ेख भएको छ भने धारा २५ मा हरेक नाग�रकलाई साव�जिनक चासोको
िवषयमा आफँै वा �त� �पले छनौट ग�रएको आ�नो �ितिनिधमाफ� त भाग
िलन एवं बािलग मतािधकारको �योग गरी आ�नो इ�ाको �त�
अिभ���को ��ाभूत गन� �� आविधक िनवा�चनह�मा मतदान गन�बाट
वि�त नग�रने भ�े उ�ेख भएको छ । यसरी आविधक िनवा�चनमा मतदान गन�
पाउने अिधकारलाई नेपालको संिवधान तथा िविभ� अ�रा�ि�� य कानूनले मानव
अिधकारको �पमा सुिनि�त गरेको 

पाइ�छ । अतः  िनवा�चनमा सहभागी भई मतदान गन� पाउने नाग�रकको
संवैधािनक हकलाई कुनै पिन अव�थामा अवरोध �नु कानूनस�त मा� न सिकँदैन
।

५. अब वैदेिशक रोजगारको �ममा मुलुकबािहर रहेका नाग�रकह�लाई
मुलुकबािहरबाटै मतदान गन� अवसर िदनुपन� हो वा होइन भ�े दो�ो ��को
स��मा िवचार गरौ ं। ��ुत �रट िनवेदनमा िनवेदकले संिवधानले
नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान गरेको भए तापिन वैदेिशक
रोजगारमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन�को लािग
रा�ले आव�क �व�था नगरेकोले वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा
रहेका लाखौ ंनाग�रकह� सो अवसरबाट वि�त �नु परेको भ�े िजिकर
िलएकोमा िवप�ीह�को िल�खत जवाफको अ�यन गरी हेदा� वैदेिशक
रोजगारीको �ममा देशबािहर रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार
सुिनि�त गन�को लािग कुनै �व�था भएको 
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दे�खँदैन । जसबाट संिवधानले नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान
गरेको भए तापिन वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�
मतदान गन� अवसरबाट वि�त रहेको अव�था दे�खयो । नेपालको संिवधानले
नाग�रकह�लाई तीनै तहको िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार �ने भनी
नाग�रकको मतदानको अिधकारलाई संवैधािनक अिधकारको �पमा �व�था
गरेको कुरालाई कुनै पिन �ि�कोणबाट अवमू�न ग�रनु �ँदैन । संिवधानले
िदएको मतदानको अिधकारअ�ग�त "मतदान गन� पाउने अवसरको अिधकार"
पिन अ�रिनिहत रहेको ��छ । संिवधानले मतदानको अिधकार �दान गन� तर
रा�ले मतदान गन� अवसर सृजना नगन� हो भने संिवधानले �व�था गरेको उ�
अिधकार िनरथ�क र �योजनहीन �न 

जा�छ । यसै स��मा यसै अदालतबाट िवकास लकाई खड्कासमेत िव.
�धानम�ी तथा म��प�रषद् को काया�लयसमेत भएको उ�ेषण मु�ामा जबस�
जनताले मतमाफ� त आ�नो इ�ा �� गन� पाउने अव�था सृजना �ँदैन तबस�
मतदान गन� अिधकार जनतामा िनिहत �नु वा न�नुले कुनै ता��क  मह�
रा�दैन र िनवा�चनको प�रणाममा जनताको इ�ा वा�िवक �पले �ितिव��त
पिन �ँदैन । जनताको मतदान गन� अिधकारलाई मूत� र पूण� �प िदनको लािग
उनीह�लाई इ�ाअनुसारको मतदान गन� अवसर पिन िदनु पद�छ । यस अथ�मा 
Right to vote अ�ग�त  Right to opportunity to vote पिन अ�िन�िहत रहेको
मा�ु पछ�  भनी �ा�ासमेत भएको छ । �सैगरी मानव अिधकार सिमितको
िट�णी नं. २५ को अनु�ेद ११ मा समेत सबै नाग�रकह�ले मतदानको
अिधकार उपभोग गन� पाएको छन् भ�े कुरालाई सुिनि�त गन�को लािग रा�ले
�भावकारी उपायह� अवल�न गनु�पन� उ�ेख छ । यसरी संिवधानले
नाग�रकलाई मतदानको अिधकार �दान गरेकोमा मतदान गन� अवसर �ा� गन�
अिधकार पिन नाग�रकलाई रहेको ��छ र नाग�रकलाई सहज र भयरिहत
तबरबाट मतदानको अवसर िदलाउने दािय� रा�को हो । तसथ� रा�ले कुनै
�कारको भेदभाव िवना सबै नेपाली नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारको
उपभोग गन� अवसर �दान गनु� रा�को कत�� पिन हो । नेपालको संिवधानको
धारा ८४(५) �यु� भएको श�ावली हेदा� अठार वष� उमेर पूरा भएका ��ेक
नेपाली नाग�रकलाई संघीय कानूनबमोिजम कुनै एक िनवा�चन �े�मा मतदान गन�
अिधकार �नेछ भ�े �व�था रहेको छ । संिवधानको उ� �व�थाअनुसार
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��ेक नेपाली नाग�रकलाई मतदान गन� अिधकार �दान गरेको पाइ�छ । उ�
�व�थाले मतदानको अिधकार �योग गन�को लािग नेपाली भूिममा नै रहेको वा
बसेको नेपाली नाग�रक �नुपन� भनी संकुिचत (Limited) गरेको छैन तर िन�य
पिन मतदानको अिधकार उपभोग गन�को लािग नेपाली नाग�रक �नुपन� र सो नै
पया�� �ने दे�ख�छ । यसरी संिवधानले नै ��ेक नाग�रकलाई मतदानमा
सहभागी �न पाउने समान अवसर �दान गरेको अव�थामा �देशमा रहेका
नाग�रकह�लाई सो अवसर �दान �ने तर वैदेिशक रोजगारको �ममा
देशबािहर रहेका नाग�रकह�लाई सो अवसर �दान नगनु� समानताको
अिधकारको िवपरीतसमेत �ने दे�ख�छ ।

६. वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा
मतदान गन� अिधकार �दान गन� नगन� भ�े िवषय िनवा�चनमा नाग�रकको
सहभािगतासँग जोिडएको िवषय हो । लोकता��क �णालीअ�ग�त �ने िनवा�चन
केवल कुनै अमुक राजनीितक दल वा ���ह�ले नेतृ� �ा��को लािग खे�ने
�ित�धा��क खेल होइन । यो नाग�रकह�ले आफूमा िनिहत रहेको साव�भौम
स�ाको अ�ास गरी शासन �व�थामा सामेल �ने �ि�या हो । �सैले िनि�त
समयको अ�रालमा िनवा�चनको काय��म गद�मा मा� नाग�रकह�को
मतािधकारको स�ान भएको भनी मा� िम�ैन र यसो गद�मा मा� रा�को
दािय� पूरा �ँदैन । िनवा�चन आफँैमा एक सहभािगतामूलक �ि�या भएकोले
िनवा�चनमा जित धेरै नाग�रकको सहभािगता ��छ िनवा�चन उित नै धेरै िन��,
वैधािनक र जनअनुमोिदत �न जा�छ । तसथ� िनवा�चनमा नाग�रकह�को
सहभािगताको �र क�ो छ तथा सबै नाग�रकह�ले समानताको आधारमा
भयमु� �पमा �त� र िन�� िनवा�चनमा सहभागी �ने अवसर पाएका छन्
वा छैनन् भ�े ज�ा ��ह�को सापे�तामा िनवा�चन गनु�को वा�िवक मकसद
पूरा भयो वा भएन भनी परी�ण ग�रनुपछ�  ।

७. भूम�लीकरणको �भाव तथा देशिभ� रोजगारीको अवसरह�को
अभावलगायतका कारणह�ले आज जनसं�ाको ठूलो िह�ा िवदेशमा रहेका
छन् । �सैगरी िश�ाको लािग, रोजगारीको लािग, कुटनीितक सेवाको लािग,
�ापार �वसायको लािग तथा पा�रवा�रक स��को कारणले पिन ठूलो
सं�ामा नाग�रकह� िवदेशमा रहेका छन् । यसम�े पिन रोजगारी र अवसरको
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अभावमा ठूलो जनसं�ा वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा िवदेशमा रहेको छ ।
यो हा�ो सामािजक यथाथ� हो । �म, रोजगार तथा सामािजक सुर�ा म�ालयले
�काशन गरेको Labor Migration for Employment Status Report, 2015/17
अनुसार सन् २००८/०९ दे�ख २०१६/१७ स� उ� म�ालयले ३५,०९,६३३ वटा
�म �ीकृित �दान गरेको दे�ख�छ । यसरी गएका नाग�रकह� सबै १८ वष� पुगी
संिवधानबमोिजम मतदान गन� अिधकार पाएका ���ह� �न् । �रट िनवेदकले
िनवेदनमा उ�ेख गरेको आँकडालाई आधार मा�े हो भने पिन कूल मतदाता
सं�ाको २० �ितशत मतदाता वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा �वासमा
रहेको दे�ख�छ । यसरी वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा �वासमा रहेका नेपाली
नाग�रकह�लाई िनवा�चनको �ि�याबाट वि�त गदा� जनसं�ाको ठूलो िह�ा
मतािधकार ज�ो संवैधािनक अिधकारबाट वि�त �न जाने ��छ । वैदेिशक
रोजगारीको लािग िवदेश जानु नाग�रकह�को चाहना वा रहरभ�ा पिन धेरै
हदस� आव�कता र बा�ताको उपज हो भने वैदेिशक रोजगारीको लािग
िवदेशमा रहेका नाग�रकह�ले पठाएको रेिम�ा�ले देशको अथ�त�मा
मह�पूण� टेवा पु� याएको वा�िवकतालाई अवमू�न गन� सिकँदैन । यसरी
मुलुकबािहर रहेको नाग�रकह�को रेिम�ा�ले अथ�त�मा पु� याएको
योगदानबाट रा� लाभा��त �ने तर ितनै नाग�रकह� मुलुकबािहर रहेको
कारणले मतदानको अिधकारबाट वि�त गनु� �ायको �ि�कोणबाट समेत
उपयु� �ने दे�खँदैन । रा�को अथ�त�ले रोजगारीको अवसर िसज�ना गन�
नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट िवदेिशन पुगेका नाग�रकह�लाई
मतदानको अिधकारबाट समेत वि�त गदा� राजनीितक �पमा समेत
वि�तीकरणमा पन� स�े जो�खम ��छ । देशको जनसं�ाको ठूलो िह�ालाई
अलग राखी ग�रने िनवा�चनले एकातफ�  ती नाग�रकह�को मतािधकारलाई हनन
गछ�  भने अक�तफ�  �सरी ग�रने िनवा�चनको प�रणामले नाग�रकह�को
वा�िवक इ�ा र भावनालाई पूण� �पमा �ितिव��त गन� स�ैन । यसरी
वैदेिशक रोजगारमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकारबाट वि�त गदा�
�सले िनवा�चनकै िन��ता र पिव�तामा नै �� उठ्न स�े दे�ख�छ । रा�ले
गन� िनवा�चनह� �� र िन�� �नुपछ�  भ�े िवषयमा कुनै िववाद �न स�ैन तर
जनसं�ाको ठूलो िह�ालाई मत खसा�ने अवसरबाटै िवमुख गरी ग�रने
िनवा�चनलाई पूण� �पमा जनअनुमोिदत भनी मा� पिन सिकँदैन । यसै स��मा
भारतको सव�� अदालतले PUCL and ANR Vs. Union of India and ANR



(2010)10 SCC 1 को मु�ामा िन�� (Fair) भ�ाले "Equal opportunity to all
people” जनाउँछ भनी �ा�ा गद�  लोकत�को अ��� एवं सुशासनको लािग
जनताले उपयु� उ�ेदवारह�लाई छनौट गन� पाउनुपछ�  र यसका लािग
मतदातालाई सो छनौट गन� अवसर पिन उपल� �नुपछ�  भनी �ा�ा गरेको
दे�ख�छ । �सैगरी आ�वासी कामदारको संर�णस��ी महास�� १९९० को
धारा ४१ मा वैदेिशक रोजगारमा रहेका ��� तथा िनजको प�रवारलाई कानूनले
तोकेबमोिजम आ�नो देशको िनवा�चनमा मतदान गन� तथा चुिनने अिधकार �नेछ
भ�े �व�था गरेको छ । नेपालले औपचा�रक �पमा उ� महास��लाई
अनुमोदन नगरेको भए तापिन वैदेिशक रोजगारमा रहेका नाग�रकह�लाई
आ�नो देशमा भएको िनवा�चनमा सहभागी �ने अिधकारलाई अ�रा�ि�� य कानूनले
समेत मा�ता िदएको (Recognize) दे�ख�छ । संिवधानमा कुनै हक अिधकारको
�व�था ग�र�छ भने उ� हक अिधकारलाई �वहारमा काया��यन गन�को लािग
आव�क कानूनको �ब� गनु� तथा अ� �व�थाह� गरी सो अिधकारको
उपभोग गन� पाउने अव�थाको िसज�ना गनु� रा�को दािय� हो । अक� श�मा
भ� नु पदा� संिवधानले तय गरेका नाग�रकको अिधकारको स�ान गनु�, संर�ण गनु�
र प�रपालनाको लािग आव�क �व�था गनु� रा�को दािय�िभ�को िवषय हो ।
यसै स��मा संयु� रा��  संघको मानव अिधकार सिमितले आ�नो िट�णी नं.
२५ मा नाग�रकलाई मतदानको अिधकारको सुिनि�त गन�को लािग रा�को के
क�ो िज�ेवारी ��छ भ� ने स��मा �ा�ा गद�  मतदानको अिधकार भएका
सबै नाग�रकह�ले आ�नो मतदानको अिधकारको अ�ास गरेका छन् भ� ने
कुराको सुिनि�तता गनु�पन� दािय� रा�मा �ने र सोको लािग
रिज�� ेशनलगायतका काय�ह� गनु�पन� भनी उ�ेख गरेको दे�ख�छ । यसरी
रा�को दािय� भ� नाले िनवा�चनमा मतदान गन� अिधकार नाग�रकको
संवैधािनक अिधकार भई ��ेक नाग�रकलाई िवना भेदभाव िनवा�चनमा सहभागी
�न पाउने समान अवसर �दान गनु�पन� र सोको लािग कानूनी, �शासिनकलगायत
अ� कुनै पिन आव�क उपाय अवल�न गनु� रा�को दािय� भएको �ँदा तथा
लोकता��क �णालीअ�ग�त �ने िनवा�चनमा सबै नाग�रकह�को वा�िवक
इ�ा र भावनालाई �ितिव��त गरी िनवा�चनलाई �ापक �पमा
जनसहभािगतामुलक बनाउनको लािग वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा
िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई समेत मतदानको अिधकार �दान गन�
गरी उिचत �ब� गनु� रा�को दािय� हो ।
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८. मािथ�ा �करणह�मा िववेचना भएबमोिजम वैदेिशक रोजगारको �ममा
मुलुकबािहर रहेका नाग�रकह�लाई मुलुक बािहरबाटै मतदान गन� अवसर
िदनुपन� दे�खँदा अब सो काय�लाई �ावहा�रक �पमा काया��यन गन� सिक�छ वा
सिकँदैन भ�े ते�ो ��को स��मा िवचार गदा� िवप�ीह�ले पेस गरेको िल�खत
जवाफमा नेपालबािहर मतदान गन� �व�था  गदा� �सबाट पन� स�े चुनौती,
िनवा�चनको सुर�ा �ब�, िनवा�चन �व�थापन, िनवा�चनको अनुमगन, िवदेशमा
रहेका मतदान के�को सं�ा िनधा�रण, िनवा�चन खच� र वैदेिशक रोजगारीमा
रहेका नेपाली नाग�रकको प�ँच ज�ा िवषयलाई म�नजर गनु�पन� र िव�का
कितपय मुलुकह�ले समेत िवदेशमा छ�रएर रहेका नाग�रकह�लाई उनीह�
रहेकै मुलुकबाट मतदान गन� सुिवधा उपल� गराउन नसकेको प�र�े�मा हा�ो
ज�ो आिथ�क �पले स�म �न नसकेको मुलुकको लािग �रट िनवेदनमा
उठाएको िवषयव�ु सा�िभ�क मा� िम�ैन भनी िजिकर िलएको दे�ख�छ ।
यसरी िवप�ीह�ले वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा िवदेशमा रहेका
नाग�रक�लाई मतदान गन� अवसर �दान गन� काय�लाई �ावहा�रक�पमा
काया��यन गन� सिकने कुरामा आशंका उठाएको दे�ख�छ । अदालतले गरेका
आदेश �ावहा�रक �पमा काया��यन �न स�ैन भने �सरी आदेश जारी
गनु�को कुनै औिच� न�ने भएकोले अदालतले साव�जिनक सरोकारका य�ा
िवषयह�मा कुनै आदेश जारी गनु�पूव� यसको काया��यनको स�ावनालाई
ग�ीरताको साथ िवचार गनु�पछ�  । अतः  वैदेिशक रोजगारको �ममा मुलुकबािहर
रहेका नाग�रकह�लाई िनवा�चनमा मतदान गन� अवसर िदने काय�लाई
�ावहा�रक �पमा काया��यन गन� सिक�छ वा सिकँदैन भ�े ��मा िनण�य
गन�को लािग वैदेिशक रोजगारको लािग िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई आफू
रहेको देशबाट नै मतदानमा सामेल गराउन अ�रा�ि�� य �पमा क�ो खालको
िविध र �ि�याह� अ�ासमा रहेका छन् तथा यस स��मा िविभ�
मुलुकह�ले गरेको असल अ�ास (Best Practices) क�ो छ भ�े स��मा
िववेचना ग�रनु वा�नीय �ने दे�ख�छ ।

९. वैदेिशक रोजगारको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको
अवसर िदनको लािग िव�भरमा मु�तः  चार वटा िविधह� अ�ासमा रहेको
दे�ख�छ । पिहलो िविध वैदेिशक रोजगारमा रहेको नाग�रकलाई िनज रहेकै
देशमा मतदान के�को �व�था गरी सोही �थानमा मत खसा�ने �व�था गन� हो



। यसरी �थापना ग�रने मतदान के�ह� �ाय: जसो उ� देशमा रहेको
राजदूतावास वा क�ुलरको काया�लयमा रा�ख�छ । अफगािन�ान, अज����ना,
ह�ेरी, दि�ण अि�कालगायतका देशह�ले यस �ि�याबाट िवदेशमा रहेका
नाग�रकह�लाई मतदान गन� अवसर �दान गरेको दे�ख�छ । �सैगरी दो�ो
िविध भनेको �लाकमाफ� त िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर
�दान गनु� हो । यस िविधअनुसार िवदेशमा रहेको नाग�रकले आफूले इ�ा गरेको
उ�ेदवारलाई छनौट गरी उ� मतलाई �लाकको मा�मबाट �देशमा
पठाइ�छ । �ानडा, नव�, मे��को, �ीजर�ा�लगायतका देशह�ले यस
िविधको �योग गरेको दे�ख�छ । िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदान गन�
अवसर �दान गन� ते�ो िविध भनेको िनजह�को �ितिनिधह� (Proxy) माफ� त
हो । यस िविधमा िवदेशमा रहेका नाग�रकले आ�नो तफ� बाट मतदान गन�को
लािग �देशमा �ितिनिध िनयु�� गछ�  र मतदानको िदन िनजको अनुप��थितमा
�सरी िनयु� भएको �ितिनिधले िनजको इ�ाबमोिजम मतदान गद�छ ।
मौ�रसस, नाय�, टोगोलगायतका देशह�ले यस�कारको अ�ास गरेको
दे�ख�छ । �सैगरी चौथो िविधअनुसार इले�� ोिनक भोिटङको मा�मबाट मत
खसा�ने काय� ग�र�छ । यसका अलावा �ा�को मा�मबाट पिन केही
देशह�मा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदान गन� अवसर �दान गरेको
दे�ख�छ भने कुनै देशमा मािथ उ���खत िविधह�म�े एकभ�ा बढी िविधको
एकसाथ िमि�त �पमा �योग गरेको पिन दे�ख�छ । 

१०. यसरी िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन�को
लािग िविभ� िविधह� अ�ासमा रहेकोमा िविभ� देशह�ले िवदेशमा रहेका
नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन�को लािग कानूनी �पमा पिन
�व�था गरेको पाइ�छ । IDEA International ले �काशन गरेको
�ितवेदनअनुसार िव�का ११५ वटा देशले िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई पिन
मतदानको अिधकार �दान गरेको छन् । िफिलिप�ले सन् २००३ मा The
Overseas Absentee Voting Act माफ� त् आ�नो देशबािहर रहेका नाग�रकको
लािग मतदानको अिधकारको सुिनि�तता गरेको छ । उ� ऐनको दफा २ मा  It
is the prime duty of the state to provide a system of honest and orderly
overseas absentee voting that upholds the secrecy and sanctity of the
ballot. Towards this end, the States ensures equal opportunity to all



qualifies citizens of the Philippines abroad in the exercise of fundamental
right भ�े �व�था गरेको पाइ�छ । यसरी िवदेशमा रहेका िफिलिपनी
नाग�रकलाई मतदानको समान अवसर िदनु रा�को दािय� �ने भनी उ�
ऐनमा ��सँग उ�ेख ग�रएको छ । �सैगरी उ� ऐनको दफा ४ मा All
citizens of the Philippines abroad, who are not otherwise disqualified by
law, at least eighteen 18 years of age on the day of elections, may vote
for president, vice president, senators and party list representatives भ�े
�व�था रहेको छ । यसरी वैदेिशक रोजगारीको �ममा अनुमित िलएर िवदेश
गएका कामदारह� मा� नभई िवदेशमा रहेका सबै िफिलिपनी नाग�रकह�को
मतदानको अिधकारलाई समेत यस ऐनले सुिनि�त गरेको दे�ख�छ ।

११. �सैगरी युरोिपयन मुलुक �ेनको संिवधानको धारा ६८(५) मा All
Spaniards entitled to the full exercise of  their  political  rights  shall  be 
electors  and may be elected. The  law  shall  recognize  and  the  State
shall facilitate  the  exercise  of  the  right  of vote by Spaniards who are
outside Spanish territory भ�े �व�था गरी संिवधानले नै िवदेशमा रहेका
नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �ने कुराको सुिनि�त गरेको दे�ख�छ भने
िवदेशमा रहेका �ेिनस नाग�रकह�ले िवदेश ��थत राजदूतावास वा क�ुलरको
काया�लयमा गई वा �लाकमाफ� त उ� अिधकारको �योग गन� गरेको पाइ�छ ।
िछमेकी मुलुक भारतमा समेत सन् २०१० मा The Representation of the People
(Amendment) Act, 2010 ले The Representation of the People Act, 1950
मा केही मह�पूण� संशोधन गद�  िवदेशमा रहेका भारतीय नाग�रकह�लाई समेत
मतदानको अिधकार �दान गरेको दे�ख�छ । उ� ऐनको दफा २०(क)मा िन�
�व�था ग�रएको छ ।

20(A)(1) - Notwithstanding anything contained in this Act, every citizen
of India-

Whose name is not included in the electoral roll.

Who has not acquired the citizenship of any other country, and,



Who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to
his employment, education or otherwise outside India shall be entitled to
have his electoral role in the constituency in which his place of residence
in India as mentioned in his passport is located.

 

१२. यसरी भारतले लामो समयस� िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको
अवसर �दान नगरेकोमा सन् २०१० दे�ख रोजगारी, िश�ा तथा अ� कारणह�ले
गदा� िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई उनीह�को पासपोट�मा उ���खत
ठेगानाअनुसारको िनवा�चन �े�को मतदाता नामावलीमा नाम दता� गरी मतदान
गन� पाउने अवसर �दान गन�को लािग कानूनी �व�था गरेको दे�ख�छ भने
िवदेशमा रहेका नाग�रकह�ले आ�नो �ितिनिध िनयु� गरी वा इले�� ोिनक
भोिटङको मा�मबाट मतदान गन� पाउने �व�था गरेको दे�ख�छ । िवदेशमा
रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर िदने अक� उदाहरणको �पमा
नािमिवयालाई िलन सिक�छ । उ� देशले Electoral Act, 2009 मा संशोधन गरी
सन् २०१४ को राि�� य िनवा�चनबाट िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई समेत
मतदानको अवसर �दान गरेको िथयो । उ� ऐनको दफा २३ मा In order to
enable persons temporarily outside Namibia to be registered as voters and
to  take  part  in  an  election  of  the  President  or  of  members  of  the 
National  Assembly,  as contemplated in section 22(1)(a), the
Commission may establish temporary registration points outside Namibia
at any Namibian diplomatic mission, or where possible, at the other
convenient places as may be determined by the Commission in
consultation with the Minister responsible for foreign affairs. उ�
�व�था हेदा� िवदेशमा अ�थायी �पमा बसोबास ग�ररहेका नाग�रकह�ले पिन
रा�� पित तथा राि�� य सभाको िनवा�चनमा िवदेश��थत कुटनीितक िनयोग वा
िनवा�चन आयोगले िवदेश म�ालयसँगको परामश�मा तोकेको अ� उपयु�
�थानबाट मतदान गन� स�े दे�ख�छ । �सैगरी जापानमा सन् २००५ को िनवा�चन
यता िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई पिन मतदानको अवसर �दान ग�रएको छ
। 

ई



१३. मािथ उ���खत ��ा�ह� िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको
अवसर िदनको लािग िविभ� देशह�ले गरेका केही �ितिनिध उदाहरणह� मा�
�न् जसबाट िव�का िविभ� देशह�ले िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई
मतदानको अवसर िदनको लािग कानूनी र अ� �व�था गरेको दे�ख�छ । यी
िविभ� मुलुकह� म�े हा�ो ज�ो समान आिथ�क अव�था तथा सामािजक र
राजनीितक प�रवेश भएको कितपय मुलुकह�मा समेत िवदेशमा रहेका आ�ना
नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन� कानूनी र अ� �व�था
ग�रएकोमा हा�ो मुलुकले ��ो �व�था गन� नस�े दे�खँदैन । मु� कुरा
रा�को इ�ाश�� र �ितब�ता हो । संिवधानमा �व�था ग�रएका संवैधािनक
हकह� संिवधानले नाग�रकसम� गरेका वाचा �न् जसको काया��यन गन�
िज�ेवारी रा�को हो । संिवधानले नाग�रकलाई मतदानको अिधकार �दान
गरेकोमा सबै नाग�रकह�लाई मतदान गन� अवसर िदलाउनको लािग रा�ले
त�ाल उपल� �ोत साधन तथा �व�थापकीय �मताको पूण� उपभोग गद�
यसको काया��यन गन�को लािग त�ाल कदमह� चा�नु पन� ��छ । यसै
स�भ�मा िवप�ी िनवा�चन आयोगले िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई
मतदानको अवसर �दान गन� स��मा स�ा�ता अ�यन गरी सन् २०१४ मा
�ितवेदनसमेत तयार ग�रसकेको दे�ख�छ । �रट िनवेदन साथ पेस भएको उ�
�ितवेदनमा मतदान गन�को लािग आव�क यो�ता, िवदेशमा रहेका
नाग�रकह�को दता� �ि�याका िविभ� िविधह�, मतदान गन�को लािग �योग
गन� सिकने िविधह� तथा िविभ� न �ािविधक प�ह�को स��मा समेत
िव�ेषण गरेको 

दे�ख�छ । अतः  वैदेिशक रोजगारको �ममा मुलुकबािहर रहेका नाग�रकह�लाई
िनवा�चनमा मतदान गन� अवसर �दान गन� काय�लाई �ावहा�रक �पमा
काया��यन गन� सिकने नै दे�ख�छ ।  

१४. अब िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� हो वा होइन भ�े चौथो
��को स��मा िवचार गदा� ��ुत �रट िनवेदनमा िनवेदकले मुलुक बािहरबाटै
सबै तहको िनवा�चनमा मतदान गन� (External Voting/Absentee Voting) को
लािग आव�क पन� िनवा�चनस��ी जो चािहने �ोत साधनसिहत पूवा�धारको
�व�था गरी वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदान

� �



काय�मा सहभागी �ने अवसर �दान गन� परमादेशसिहत अ� आदेश जारी
ग�रपाउँ भ�े मागदाबी िलएको दे�ख�छ । वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा
रहेका नेपाली नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान गन�को लािग
आव�क कानूनी तथा अ� पूवा�धारह�को �व�था हाल भैनसकेको अव�थामा
आव�क कानूनी तथा अ� पूवा�धारह�को �व�था नगरी त�ालै वैदेिशक
रोजगारीको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान
गन� �ावहा�रक �पमा स�व �ने नदे�खँदा ��ुत �रट िनवेदन खारेज �ने ठहछ�
।

१५. ��ुत �रट िनवेदन खारेज �ने ठहरे तापिन मािथ�ा �करणह�मा िववेचना
भएबमोिजम िनवा�चनमा मतदान गन� पाउने अिधकार नाग�रकको आधारभूत
मानव अिधकार तथा संवैधािनक अिधकारसमेत भएको तथा िनवा�चनमा सबै
नाग�रकको समान अवसरसिहत वा�िवक भावना र इ�ासमेतलाई �ितिनिध�
गन�को लािग वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नाग�रकह�लाई मुलुक बािहरबाटै सबै
तहको िनवा�चनमा मतदान गन� अवसर �दान गनु�पन� दे�खएको तथा सो काय�लाई
�ावहा�रक �पमा समेत काया��यन गन� सिकने नै दे�खँदा आव�क कानूनी र
अ� पूवा�धारह�को �व�था गरी वैदेिशक रोजगारीमा रहेका नेपाली
नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार �दान गन� िवप�ीह�को नाममा
देहायअनुसारको िनद�शना�क आदेश जारी ग�रिदएको छ ।

(१) �रट िनवेदकले वैदेिशक रोजगारीमा रहेको नेपाली नाग�रकह�को हकमा
external voting को माग गरेको भए तापिन वत�मान समयमा ठूलो सं�ामा
नेपाली नाग�रकह� िविभ� न देशह�मा ��थत नेपालको कुटनैितक िनयोग,
संयु� रा��  संघ तथा अ�रा�ि�� य संघ सं�थामा काम गन�, िव�िव�ालयह�मा
अ�यन गन� तथा िविभ� न पेसा �वसाय गन� िसलिसलामा िवदेशमा रहेको
अव�थामा वैदेिशक रोजगारीको �ममा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मा�
external voting को अिधकार �दान गदा� समान ��थितका समान नाग�रकबीच
िवभेद �ने अव�था सृजना �ने भएकोले िवदेशमा रहेका सबै नेपाली नाग�रकले
िनवा�चनमा भाग िलई �जात�को महाय�मा सामेल भई मतदानको हक उपभोग
गरी सरकार गठन �ि�यामा सहभागी �ने सहज र सरल वातावरण िनमा�ण
गनु�पन� दािय� नेपाल सरकारमा रहेको छ । तसथ� वैदेिशक रोजगारीमा रहेका



नेपाली नाग�रकह�मा मा� मतदानको अिधकार सीिमत नगरी िविभ� न उ�े�ले
िवदेशमा रहेका सबै नाग�रकह�लाई मतदानको अिधकार सुिनि�त गन�
आव�क �ब� गरी �व��थत गन�तफ�  आव�क कदम चा�नू ।

(२) िवदेशमा रहेका क�ा नेपाली नाग�रकह�लाई external voting / out of
country voting right को सुिनि�तता गन� भ� ने स��मा िवदेशमा बसेको भए
तापिन नेपाली नाग�रकता न�ागेको र अ� कुनै पिन देशको नाग�रकता
निलएको, मतदानको लािग कानूनबमोिजमको उमेर पूरा भई मतदाता प�रचय
प� भएको तथा िवदेशमा रहेका नाग�रकह�को स��मा कुटनीितक िनकायले
तयार गन� लगतमा अ�ाविधक भएको ���ह�लाई external voting को लािग
यो� मानी सोही अनुसारको �व�था गनु� ।

(३) िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानको अवसर �दान गन�को लािग
क�ो िविध अवल�न गन� भ� ने स��मा िविभ� न िविधह� अ�ासमा रहेकोमा
िनवा�चन गराउँदा सामना �नस�े चुनौतीको पिहचान गद�  सम�ा समाधानको
बाटोसिहत िनवा�चन गराउन ला�े खच�, �िविध, समायाविध नाग�रकह�को प�ँच,
राजनीितक दलह�को आव�क तयारीलगायतका प�ह�लाई समेत िवचार
गदा� हा�ो स�भ�मा ��� �पमा िवदेश��थत कुटनीितक िनकायह�मा,
�ितिनिधमाफ� त् �लाकमाफ� त वा इले�� ोिनक भोिटङम�े कुन िवक�को �योग
गदा� अिधकसे अिधक नाग�रकलाई ��, िन�� र धाँधलीरिहत र गो�
त�रकाबाट आिथ�क र �व�थापकीय भार वहन गन� स�े गरी मतदानको अवसर
�दान गन� सिक�छ सो स��मा िविभ� न राजनीितक दलह�, नाग�रक समाज
तथा �रट िनवेदक सं�थालगायत स���त िनकायसँग समेतसँग परामश� गरी
आव�कता परे Pilot test गरी उपयु� �व�था िमलाउनू ।

(४) नेपाली नाग�रकह� िविभ� न देश (Host) ह�मा छ�रएर रहेका र िवदेशी
नाग�रकलाई आ�नो भूिमिभ�बाट मतदान गन� िदने स��मा अलग अलग
देशमा फरक फरक कानून र नीित �नस�े भएकोले िवदेशमा रहेका नेपाली
नाग�रकह�लाई सो अवसर िदलाउनको लािग िविभ� देशह�का सरकार तथा
आव�कताअनुसार नेपाली कामदारह� काय�रत रोजगारदाता क�नीह�सँग
आव�क कुटनीितक पहल गनू� ।

� � ौ ौ



(५) मतदान गन� अिधकार नाग�रकको साव�भौम अिधकार िनिहत मौिलक एवं
�जाता��क अिधकार भएकोले सो अिधकार उपभोग गन� गराउने �योजनाथ�
आव�क िविध िनमा�ण गन� दािय� िवधाियकाको भएकोले सोको �योजनाथ� जो
चािहने आव�क �व�थासिहतको कानून िनमा�णको लािग अिवल� संसद् सम�
िवधाियकी �ि�या पूरा गरी िवधेयक ��ुत गन�को लािग नेपाल सरकार,
�धानम�ी तथा म��प�रषद् को काया�लयको नाममा आदेश जारी ग�रिदएको छ
। साथै अब �ने िनवा�चनह�मा िवदेशमा रहेका नेपाली नाग�रकले िनवा�चनमा
भाग िलन पाउने साथ�क अव�थाह� िसज�ना गन� आव�क �ोत साम�ी, �िविध,
संरचना तथा �व�थापनको लािग आव�क तयारी गरी मतदान गन�
स�ेस�को अव�थाह� सुिन�तता गन� आव�क र उपयु� पहल गनु� गराउनू
।

(६) िवदेशमा रहेका नाग�रकह�लाई मतदानमा भाग िलन स�े अव�थाको
िसज�ना गन� �योजनाथ� िवदेशमा रहेका नाग�रकह�को वा�िवक लगत संकलन
गन� दता� �ि�या अिवल� सु� गरी आउँदो िनवा�चनस�मा िवदेशमा रहेका
नेपाली नाग�रकह�ले मतदानमा सहभागी �नस�े वातावरण िमलाउनू ।

 

१६. यस आदेशको काया��यनको स��मा अनुगमन गन�को लािग यस
आदेशको �ितिलिप फैसला काया��यन िनद�शनालयमा पठाई तथा यस
आदेशको जानकारी िवप�ीह�लाई िदई ��ुत �रट िनवेदनको दायरीको लगत
क�ा गरी िमिसल िनयमानुसार अिभलेख शाखामा बुझाइ िदनू । 

     

उ� रायमा सहमत छु ।

�ा. पु�षो�म भ�ारी

 

इजलास अिधकृत: स�ेश �े�, िशव�साद पराजुली
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