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शे्रणीबद्ध छनोट मतदानसम्बन्धी जानकारी 

शे्रणीबद्ध छनोट मतदान भनेको के हो ? 

शे्रणीबद्ध छनोट मतदान (RCV) एक त्यस्तो मतदान पद्धतत हो जसले मतदाताहरूलाई प्राथतमकता (पतहलो रोजाइ, दोस्रो 

रोजाइ, तेस्रो रोजाइ र यसै्त) का आधारमा उमे्मदवारहरू क्रमबद्ध गने तवकल्प प्रदान गददछ । उमे्मदवारहरूको क्रमबद्ध गननद 

र सामान्य रूपमा कन नै उमे्मदवार छनोट गननद (जसलाई बहुमतमा आधाररत मतदान भतनन्छ) फरक कन रा हुन् । यतद कन नै 

उमे्मदवारले पतहलो रोजाइको 50% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेमा, अन्य चननावमा जसै्त उक्त उमे्मदवारले तजत्छ । तर पतहलो 

रोजाइहरू गणना गररसकेपतछ पतन बहुमतप्राप्त तवजेता छैनन् भने तात्कातलक रनअफद्वारा तवजेताको तनणदय गररन्छ । 

सबैभन्दा कम मत प्राप्त गने उमे्मदवारलाई हटाइन्छ र उक्त उमे्मदवारलाई आफ्नो पतहलो रोजाइको रूपमा क्रमबद्ध गने 

मतदाताहरूको मत उनीहरूको अको छनोटका लातग गणना गररन्छ । कन नै उमे्मदवारले 50% भन्दा बढी मत प्राप्त 

नगरेसम्म यो प्रतक्रया जारी रहने छ । 

चरण-चरणमा मतहरू गणना गररने प्रतक्रयाको तभजनअल हेनद NYC मा मतदान मा जाननहोस् । 

हामी ककन क्रमबद्ध छनोट मतदान प्रयोग गरररहेका छ ौँ ? 

बतलदङ्टनका बातसन्दाहरूले 2021 को माचद मतहनामा नगर पररषद् सदस्यहरूका लातग शे्रणीबद्ध छनोट मतदान 

कायादन्वयन गननद पने पक्षमा मतदान गरे । यो प्रतक्रया 64% समथदनसतहत पाररत भयो ।  

कुन-कुन कनर्ााचनहरूमा शे्रणीबद्ध छनोट मतदान प्रयोग गररने छ ? 

बतलदङ्टनले नगर पररषद् सदस्यहरू चयन गदाद मातै्र शे्रणीबद्ध छनोट मतदान प्रणाली अनपाउने छ ।  

मैले आफ्नो मतपत्रमा कसरी कचन्ह लगाउने ? 

मतदाताहरूले शे्रणीबद्ध छनोट मतदान प्रयोग गरेर आफ्नो मतपत्रमा प्राथतमकताको क्रमअननसार तचन्ह लगाउनन पछद  - 

पतहलो रोजाइ, दोस्रो रोजाइ, तेस्रो रोजाइ र यसै्त यसै्त ।  

1.  पतहलो रोजाइको स्तम्भमा उमे्मदवारको नामको छेउमा रहेको गोलाकार तचन्हमा पूणद रूपमा मसीले भरेर पतहलो 

रोजाइको उमे्मदवार चयन गननदहोस् । 

2.  यतद तपाईं दोस्रो रोजाइको रूपमा अको उमे्मदवार छान्न चाहननहुन्छ भने दोस्रो रोजाइको स्तम्भमा उमे्मदवारको नामको 

छेउमा रहेको गोलाकार तचन्हमा पूणद रूपमा मसीले भरेर दोस्रो रोजाइको उमे्मदवार चयन गननदहोस् । 

3.  यतद तपाईं तेस्रो रोजाइको रूपमा अको उमे्मदवार छान्न चाहननहुन्छ भने तेस्रो रोजाइको स्तम्भमा उमे्मदवारको नामको 

छेउमा रहेको गोलाकार तचन्हमा पूणद रूपमा मसीले भरेर तेस्रो रोजाइको उमे्मदवार चयन गननदहोस् । 

4.  तपाईं स्वीकायद शे्रणीकरण समाप्त नभएसम्म वा उमे्मदवारहरू नसतकएसम्म उमे्मदवारहरू क्रमबद्ध गररराख्न सक्ननहुन्छ 

। 

क्रमबद्ध छनोट मतदान मतपत्रलाई सही रूपमा कचन्ह लगाउनेबारे महत्त्वपूणा बुौँदाहरू: 

 एक स्तम्भमा एउटा मात्र तवकल्पमा तचन्ह लगाउननहोस् । 

 एक जना उमे्मदवारका लातग एक रोजाइमा मात्र तचन्ह लगाउननहोस् ।  

 क्रमबद्धता नछन टाउननहोस् । उदाहरणका लातग, दोस्रो रोजाइ नभरेर पतहलो र तेस्रो रोजाइ मात्र नभननदहोस् ।  
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 तपाईंले चाहे जति थोरै उमे्मदवारहरू क्रमबद्ध गनद सक्ननहुन्छ । 

 तपाईंले पाइने जतत धेरै उमे्मदवारहरू क्रमबद्ध गनद सक्ननहुन्छ । 

 उदाहरण 1:  

मतदाताले पकहलो, दोस्रो र तेस्रो रोजाइमा सही तररकाले कचन्ह लगाएको मतपत्र । 

उमे्मदर्ारहरू पतहलो रोजाइ दोस्रो रोजाइ तेस्रो रोजाइ 

स्ट्र बेरी    

चकलेट    

भ्यातनला    

उदाहरण 2:  

पकहलो रोजाइ सही रूपमा कचन्ह लगाइएको अकिकमत कदइएको दोस्रो र्याकिङ, दुई जना उमे्मदर्ारहरू दोस्रो 

रोजाइको रूपमा कचन्ह लगाइएको, तेस्रो रोजाइमा कचन्ह नलगाइएको । 

यी मतदाताको मतपत्र यसरी गणना गररने छ: 

 पतहलो रोजाइको गणना गररने छ । 

 दोस्रो रोजाइको मत गणना हुने छैन - यस स्तम्भमा एकभन्दा बढी मत परेको हुनाले मतदाताको अतभप्राय तनधादरण 

गनद सतकिँ दैन । 

उमे्मदर्ारहरू पतहलो रोजाइ दोस्रो रोजाइ तेस्रो रोजाइ 

स्ट्र बेरी    

चकलेट    

भ्यातनला    

उदाहरण 3: 

दोहोरो शे्रणीकरण जहाौँ एकै उमे्मदर्ारलाई पकहलो, दोस्रो र तेस्रो रोजाइको रूपमा कचन्ह लगाइएको हुन्छ । 

यी मतदाताको मतपत्र यसरी गणना गररने छ: 

 पतहलो रोजाइको गणना गररने छ । 

 यतद पतहलो रोजाइको उमे्मदवारलाई हटाउने हो भने, ततनमा दोहोरो मत परेको हुनाले दोस्रो र तेस्रो रोजाइका 

उमे्मदवारलाई गणना गनद तमलै्दन ।  

उमे्मदर्ारहरू पतहलो रोजाइ दोस्रो रोजाइ तेस्रो रोजाइ 

स्ट्र बेरी    

चकलेट    

भ्यातनला    
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