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नेपालमा संघीय संरचनाअ तगर्त २०७४ मा पिहलो थानीय िनवार्चन स प न 
भयो । संिवधान जारी प्रिक्रया र यसका प्रावधानप्रित िविभ न राजनीितक दल 
र समदुायको अस तिु लाई स बोधन गनर् नेपाल सरकार र प्रमखु राजनीितक दल 
िवफल भएकाले िनवार्चन तीन चरणमा गनुर् परेको िथयो । मधशे-केि द्रत राि ट्रय 
जनता पाटीर् नेपालको िनवार्चनमा सहभािगता दो ो चरणको िनवार्चन सिकने 
बेलास म पिन अिनि त िथयो । य ता अिनि तताले गदार् िनवार्चनको िमित 
बार बार पिरवतर्न गिरयो र िनवार्चन आयोगलाई तयारीका काममा अ ठ्यारो परेको 
िथयो । छोटो समयको िनवार्चन तािलकाले िवशषेतः वत त्र उ मदेवार र साना 
दललाई असहज बनाएको िथयो । ितनले उ मदेवारी मनोनयन दतार्पिछ िनवार्चन 
िच  पाएर चनुाव  प्रचार गनर् दईु साताभ दा कम समय मात्र पाएका िथए ।

केही िछटपटु घटनाबाहके शाि तपणूर् तवरले थानीय िनवार्चन स प न 
भयो । यद्यिप, िनवार्चनमा दिेखएका कायर्िविधगत र प्रािविधक कमजोरीले िनवार्चन 
प्रिक्रयामा पिरवतर्नको बहसलाई बल िदएको छ ।
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आभाि

डेमोके्सी रिसोसवा सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन) लाई ननरावाचन पयवारेक्षणको अनमुनत नदएको 
त्ा डीआिसीएनका पयवारेक्षकलाई ननरावाचन पयवारेक्षणका क्ममा ननिनति सहयोि प्रदान 
ििेकोमा डीआिसीएन ननरावाचन आयोिप्रनत कृतज्ञ ि । िाजनीनतक दल, नािरिक समाज ि 
सञचाि माधयमका प्रनतनननिका सा्ै सिकािी कमवाचािी एरं सिुक्षा ननकायका सदसयहरूले 
यस ननरावाचन पयवारेक्षणमा सहयोि ििेका न्ए । 

डीआिसीएनको ननरावाचन पयवारेक्षणको नेततृर सदुीप पोखिेल ि समनरय नयन पी. 
नसनिलुीयले ििे । प्रनतरेदन लेखन आलोक पोखिेल, मयान्सम श्षे्ठ, नयन पी. नसनिलुीय, 
सदुीप पोखिेल ि नम्रता झाले ििे । डीआिसीएनका अनभुर अजीत ि श्ये पौडेलले 
महत्रपणूवा सझुार नदएका न्ए । पयवारेक्षण अरनिभि िभननेनस फयानसनल्टीका ्यािोनलन 
भयाननडननबिल, शानलनी नत्रपाठी, जोन ्टनेला ि अजय दासले उपयोिी सझुार नदएका न्ए । 
इलाइजा लेनरन, एलेना सरा्टवास,् प्ररीण अनिकािी ि आयोना नलडेलले पनन सझुार नदएका 
न्ए । 

डेनमाकवा  ि नसर्टजिलयानडका दतूारास एरं डीएफआईडीको सहकायवा संयनत्र िभननेनस 
फयानसनल्टीबिा्ट यस पयवारेक्षणलाई आन व्ाक सहयोि प्राप्त भएको न्यो । 

सबैि ननषकरवा डीआिसीएनको पयवारेक्षणमा आिारित िन ्ि नयनमा िभननेनस फयानसनल्टी 
रा यसका साझदेाि सिोकािरालाहरूको िािणा प्रनतनबिनमबित भएको िैन । 

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)
कुपणडोल, लनलतपिु   
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नेपालको स्ानीय ननरावाचन २०७४ को पयवारेक्षण

१. पषृ्ठभूमि 

नेपालले असोज ३, २०७२ मा जारी संविधानअनसुार २०७४ को माघ मविनावित्र स्ानीय, 

प्ादवेिक र संघीय संसदक्ो वनिावाचन गररसकन ुपनने व्यो ।1 संविधान र यसको वनमावाणमा 

अपनाइएको प्वरिया वििादासपद व्यो । कविपय अलपसङ्खयक ि्ा सीमानिीकृि समिूले 

संविधानमा उनीिरूको समवुचि प्विवनवधति िुनेगरी संिोधन गररनपुनने माग राखी नेपालिर 

प्दिवान गरे । मधिेी दलिरूले गरेको केिी मविना लामो नाकाबनदी सवििको विरोध प्दिवानका 

रिममा ५० जनािनदा बढीको मतृय ुिएको व्यो ।2

नयाँ संविधानको एउटा मखुय वििषेिा नेपालको स्ानीय सरकारको पनुससंरचना गरी नयाँ 

स्ावपि प्दिे र स्ानीय ििलाई िवति िसिानिरण गनुवा व्यो । चिै २, २०७२ मा स्ानीय 

िि पनुससंरचना आयोग गठन गररयो र एक िषवावित्र नयाँ स्ानीय िििरू प्सिाि गनने कायवािार 

वदइयो । स्ानीय ििको पनुससंरचना आसनन वनिावाचनलाई दृवटिगि गरी विरोधका बीचमा 

ििारमा गररयो । खास गरी मधिे-केवनरिि दलिरूले स्ानीय ििको वनिावाचन पिूवा प्दिेिरूको 

सीमामा संिोधन गनने माग राखरे विरोध प्दिवान गरेका व्ए । स्ानीय िि पनुससंरचना आयोगले 

पसु २२, २०७३ मा ७१९ स्ानीय िि रिने गरी नेपाल सरकारलाई प्वििेदन बझुायो । 

वििषे गरी मधिेमा आधररि दलिरूको वयापक असनिवुटि र विरोधपवि नेपाल सरकारले 

चिै २, २०७३ मा २५ स्ानीय िि ्प गरेको व्यो । वनिावाचनमा मधिे-केवनरिि दलिरूलाई 

सििागी गराउने ििेलेु नेपाल सरकारले पविलो र दोस्ो चरणको वनिावाचनका बीचमा िराईका 

केिी वजललामा २२ स्ानीय िि ्पयो । िर सिवोचच अदालिले जेठ १२ मा यस वनणवाय 

कायावानियन नगनवा स्गन आदिे वदयो । यद्यवप, साउन २६, २०७४ मा सिवोचच अदालिले 

1 नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९६ (१): “यो संविधान प्ारमि िुदँाका बखि कायम रिकेो 
संविधान सिा यो संविधान प्ारमि िएपवि वयिस्ावपका संसद ्मा सििः रूपानिरण िुनेि र तयसिो 
वयिस्ावपका संसदक्ो कायवाकाल २०७४ माघ ७ गिेसमम कायम रिनेि ।” 

2 Jha, Prashant. 2016. End of the Madheshi blockade: What it means for 
Nepal. Hindustan Times, 6 February, available at: https://www.hindustantimes.
com/opinion/end-of-the-madhesi-blockade-what-it-means-for-nepal/story-
JixO1gsdWLprj8Lc6G0hQL.html, accessed on 30 October 2017.
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पविलेका आदिेिरू खारेज गररवदयो र प्दिे २ मा नौ ँस्ानीय िि ्पनलाई बाटो खलुयो । 

यसरी दिेिरमा स्ानीय ििको सङ्खया ७५३ पगुयो । 

साउन १९, २०७३ मा पषुपकमल दािाल ‘प्चण्ड’ को नेितृिमा नेपाल कमयवुनसट 

पाटटी (माओिादी केनरि) र नेपाली कांग्ेसको संयतुि सरकार गठन ियो । यस सरकारला ई 

संयतुि लोकिावनत्रक मधिेी मोचावाको सम व्ान व्यो । सरकार र मधिेी मोचावा स्ानीय, प्दिे 

र संसदीय वनिावाचनपिूवा मधिेी मोचावाका माग समट्ेने गरी संविधान संिोधन गनने सिमविमा 

पगुेका व्ए । प्धानमनत्री दािालको सरकारले संविधान संिोधनको प्सिाि ियार गरे पवन 

संसदक्ो आिशयक सम व्ान पाउन सकेन । प्मखु विपक्ी दल नेपाल कमयवुनसट पाटटी (एकीकृि 

माकसवािादी लेवननिादी) [नेकपा (एमाले)] ले संविधान संिोधनविरुद्ध वनरनिर संसद ्अिरुद्ध 

पारररह्ो । संिोधन प्सिािमा प्दिेका पिा्डका वजललासँग िराईका वजलला िुट्याउने 

प्ािधान रिकेाले संविधान संिोधनको पविलो प्यासविरुद्ध प्दिे नमबर ५ मा विसंातमक 

प्दिवान िुनपगुयो ।

संविधान संिोधनको धरैे पटकको असफल प्यतनपवि संिोधन प्यास जारी रिने िनद ै

सरकारले ितकालै स्ानीय ििको वनिावाचन कायवारिम अगाव्ड बढायो । सरकारको िैिाख 

३१, २०७४ मा स्ानीय वनिावाचन गनने घोषणाले िराईमा विसंातमक प्दिवान चकयवो । फागनु 

२०, २०७३ मा नेकपा (एमाले) ले मधिेी दलिरूले सवरियिापिूवाक विरोध गननेिन ् िनने 

जानदाजानद ैपवन ‘मचेीदवेख मिाकाली’ नामको राजनीविक अवियान िरुु गऱयो । फागनु २३ 

मा मधिे-केवनरिि दलका कायवाकिावा र सरुक्ा फौजबीच नेकपा (एमाले) को ‘मचेी मिाकाली’ 

अवियानका रिममा सप्तरीमा िएको झ्डपमा पाँच जना मधिेी प्दिवानकारी माररएपवि 

िराईिर विरोध प्दिवान फैवलयो ।3 चिै २, २०७३ मा मधिेी मोचावाले सरकारलाई वदएको 

आफनो सम व्ान वफिावा वलयो र संविधान संिोधन गरी आफना मागिरू परूा नगररएमा िैिाख 

३१ मा िुने िवनएको चनुाि बविषकार गनने ि्ा वब्ोलने चिेािनी वदयो । 

3 सप्तरीको मलेठमा िएको ितयाले िराईमा सरकारी कायावालयिरूमा र प्मखु वनिावाचन आयतुिको घरमा 
िो्डफो्ड, रावषरिय मानि अवधकार आयोगको प्विवनवध मण्डलमाव् आरिमण, नेकपा एमालेका कायवाकिावा र 
मधिेी ि्ा ्ारू आनदोलनकारीबीच झ्डपलगायि विरोध प्दिवान झन ्चकावायो । सप्तरी घटनाका समबनधमा 
्प जानकारीका लावग िनेुवािोस ्: ्ेडमोरेिसी ररसोसवा सेनटर नेपाल । २०७३ । वनिावाचनको िािािरणमा सप्तरी 
घटनाको असर । विश्लेषण अद्यािवि २, चिै १५, https://www.democracyresource.org/wp-
content/uploads/2017/05/Analysis-Update-2-Nep.pdf मा उपलबध । 
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मधिे-केवनरिि दलिरूले सरकारलाई वदएको सम व्ान वफिावा वलएपवि िराईमा चनुाि 

गराउन राजनीविक िािािरण अनकूुल निएको मिससु गररयो । विरोध प्दिवानले िराईका 

केिी वजललामा वनिावाचन आयोगको चनुाि ियारीमा पवन बाधा पगुयो । सरकारले िैिाख ९, 

२०७४ मा स्ानीय ििको चनुाि दईु चरणमा गनने वनणवाय गऱयो । प्दिे ३, ४ र ६ मा िैिाख 

३१, २०७४ मा पविलो र प्दिे १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ मा दोस्ो चरणमा गनने घोषणा गऱयो ।

मधिे-केवनरिि केिी दल िैिाख १३, २०७४ मा एकीकरण िई रावषरिय जनिा पाटटी नेपाल 

(राजपा) गठन ियो । सत्ा गठबनधनका साझदेार नेपाली कांग्ेस र नेकपा (माओिादी केनरि) 

बीच िएको सिमविअनसुार नेपाली कांग्ेसका सिापवि िरेबिादरु दउेिाको नेितृिमा जेठ 

२३, २०७४ मा अकवो सरकार गठन ियो । दोस्ो चरणको वनिावाचनपिूवा संविधान संिोधन गररने 

अपेक्ामा राजपा िरेबिादरु दउेिालाई विश्ासको मि वदने प्वरियामा सििागी ियो र पक्मा 

मि वदयो । जेठ २८, २०७४ मा राजपाले संविधान संिोधनसमबनधी िैिाख १०,२०७४ को 

समझौिा सरकारले कायावानियन नगरेकाले िराईमा दोस्ो चरणको वनिावाचन बविषकार गनने ि्ा 

वब्ोलने घोषणा गऱयो । राजपाको सििावगिा सवुनवचिि गनवाका लावग चनुािको वमवि सारेर 

असार ९, २०७४ मा पऱुयाइयो । िर यसको वमवि आसपास मसुलमान समदुायले रमजान पिवा 

मनाउने िएकाले चनुाि असार १४ मा साररयो । सरकारले संविधान संिोधनसमबनधी माग 

परूा गनवा नसकेपवि दोस्ो चरणको वनिावाचनमा राजपाको सििावगिा िुन सकेन । प्दिे २ मा 

स्ानीय ििको वनिावाचन असोज २, २०७४ मा िेस्ो चरणमा िुनेगरी स्वगि गररयो । वनिावाचन 

आयोग र नेकपा (एमाले) असिमि िुदँािुदँ ैपवन सरकारले यो वनणवाय वलयो ।

मधिे-केवनरिि दलिरूमधये संघीय समाजिादी फोरम नेपाल (ससफो) ले जेठ १२, २०७४ 

मा दोस्ो चरणको स्ानीय ििको वनिावाचनमा सििागी िुने घोषणा गऱयो । प्दिे ३, ४ र ६ 

मा समपनन पविलो चरणको वनिावाचनमा यसले नयाँ िवति पाटटीसँग चनुािी गठबनधन बनाई 

िाग वलइसकेको व्यो । दईु दलको एकीकरण गनने उद्शेयले बनाइएको यो गठबनधन िने दोस्ो 

चरणको वनिावाचन पररणाममा कमजोर प्दिवान ि्ा िीषवास् नेिािरूबीच मििदे बढेपवि 

िङ्ग गररएको व्यो । 

राजपाले दोस्ो चरणको वनिावाचन सवरियिापिूवाक बविषकार गनने र वब्ोलने चिेािनी 

वदएको व्यो । असार ३, २०७४ मा राजपाले चनुािी कायवारिमको विरोध गदावा निलपरासीको 

रामग्ाममा एउटा घटना ियो । कायवारिम सवकनै लागदा राजपाका कायवाकिावाले नेकपा 

(एमाले) को चनुािी टी-सटवा र झण्डा जलाइवदए र नवजकैको यािायाि कायावालयबाविर 
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रिकेा फवनवाचरिरू िो्डफो्ड गररवदए । तयसको प्विवरियामा प्िरीले अश् ु गयास र रबरका 

गोली प्िार गदावा कमिीमा चार जना प्दिवानकारी घाइिे िए । केिी प्दिवानकारीलाई प्िरीले 

परिाउ गरेको व्यो िर परिाउ पननेको सङ्खया िने सििनत्र रूपमा पवुटि िुन सकेन । अकावाविर 

रूपनदिेी र निलपरासीमा राजपाका उममदेिारका रूपमा चनुाि ल््डन ियार िएकािरूले 

सििनत्र उममदेिारका िवैसयिले उममदेिारी दिावा गराए । िराईका वजललािर सरुक्ा वयिस्ा 

क्डा बनाइएको व्यो र चनुािी प्वरिया वब्ोलने आिङ्कामा राजपाका कायवाकिावािरूको 

वयापक वगरफिारी गररएको व्यो । मिदानका वदन चनुाि वब्ोलन राजपाका कायवाकिावािरू 

सवरियिापिूवाक संलगन िएको िने पाइएन ।4 

धरैे चरणको िािावापवि साउन २७, २०७४ मा सत्ारुढ दल र राजपाबीच संविधान 

संिोधन विधयेक मिदानका लावग संसद ्मा प्सििु गनने सिमवि ियो । मिदानमा जसिो 

पररणाम आए पवन राजपाले वनिावाचनमा िाग वलने समझदारीमा विधयेक दिावा गराइएको 

व्यो । विधयेकका पक्मा मिदानमा दईु वििाइ सम व्ान जट्ुन ि सकेन िर िदौ ७, २०७४ 

मा राजपाले औपचाररक रूपमा स्ानीय ििको िेस्ो चरणको वनिावाचनका सा्ै प्दिे सिा र 

प्विवनवध सिाको वनिावाचनमा िाग वलने वनणवाय घोषणा गऱयो ।5

4 दोस्ो चरणको वनिावाचनपिूवा प्िरीद्ारा गररएको परिाउ र सरुक्ासमबनधी घटनाको सारसंक्ेपका लावग 
िनेुवािोस ् : ्ेडमोरेिसी ररसोसवा सेनटर नेपाल । २०७४ । असार १४ को वनिावाचन अवघ प्चारप्सार अिवधमा 
िएका घट्नािरू । विश्लेषण अद्यािवि ८, असार २२, https://www.democracyresource.org/wp-
content/uploads/2017/07/Analysis-Update-8-Nepali-1.pdf मा उपलबध ।

5 अगसट २१, २०१७ मा संसद ्मा संविधान संिोधन विधयेक मिदानका लावग प्सििु गररयो । ४८ 
मि कम िएकाले संिोधन पाररि िुन सकेन । िनेुवािोस ्: The Kathmandu Post. 2017. Constitution 
Amendment Bill fails to get through House. August 21, avialable at https://
kathmandupost.com/national/2017/08/21/constitution-amendment-bill-fails-to-get-
through; accessed on November 3, 2017. 



5 

नेपालको स्ानीय ननरावाचन २०७४ को पयवारेक्षण

२. स्थानीय मनरथावाचन पयवारेक्षणकथा लथामि अनुिमि

स्ानीय वनिावाचन पयवािेक्णका लावग ्ेडमोरेिसी ररसोसवा सेनटर नेपाल (्डीआरसीएन) ले 

नेपालको वनिावाचन आयोगबाट िैिाखमा स्ानीय ििको िीनै चरणको वनिावाचन पयवािेक्णका 

लावग रावषरिय पयवािेक्ण संस्ाका रूपमा आवधकाररक अनमुवि प्ाप्त गरेको व्यो । केिी 

वढलाइ िएपवन वनिावाचन आयोगले ्डीआरसीएनका सबै पयवािेक्कलाई वनिावाचनको ‘मौन 

अिवध’ पिूवा नै पयवािेक्ण अनमुविपत्र प्दान गरेको व्यो । पयवािेक्क अनमुविपत्र वदन वढलाइ 

गररँदा ्डीआरसीएनलाई वनिावाचन अवघका प्वरियाको पयवािेक्णका लावग केिी चनुौिी 

आइपरेको व्यो । ्डीआरसीएनका पयवािेक्कले पिुचँका लावग खासै ठूलो समसया िोगन ुि 

परेन िर केिी वजललाका स्ानीय अवधकृििरू रावषरिय पयवािेक्कका अवधकार र दावयतिका 

समबनधमा अनविज्ञ दवेखए । अवधकृििरूले लामो अिवध र िोटो अिवधको पयवािेक्णको 

फरक िुट्याउन नसकदा ्डीआरसीएनका पयवािेक्कलाई केिी स्ानमा चनुौिी सामना गनुवापरेको 

व्यो । 

िीनै ििको चनुाि सवकएको १५ वदनवित्र ्डीआरसीएनले वनयमानसुार प्वििेदनको 

सारसंक्ेप ि्ा वसफाररसिरू वनिावाचन आयोगमा बझुायो । तयसै गरी ्डीआरसीएनले स्ानीय 

वनिावाचन पयवािेक्णको वनषकषवा ि्ा वसफाररस सवििको समवटि प्वििेदन पवन बझुाएको व्यो ।

२.१ पयवारेक्षण मरमि 

्डीआरसीएनले स्लगि अधययनको आधारमा गणुातमक र पररमाणातमक विशे्षण गिवा । 

वनिावाचन पयवािेक्णका लावग ्डीआरसीएनले लामो अिवध र िोटो अिवधको पयवािेक्ण गरेको 

व्यो । लामो अिवध पयवािेक्णका लावग पयवािेक्कले वनिावाचनअवघ, मिदानको वदन र वनिावाचन 

पविको अिवधको वनिावाचन र राजनीविक सनदिवा बझुन सरोकारिालािरूसँग अनििावािावा, 

समिूगि िलफल, प्तयक् अिलोकन गनुवाका सा्ै स्ानीय सञचार माधयमका सामग्ीको 

उपयोग गररएको व्यो । लामो अिवधका पयवािेक्कले वजललाको वनिावाचन र राजनीविक 

अिस्ा बझुन कमिीमा दईु स्ानीय एकाइमा पयवािेक्ण गरेका व्ए । वजललावित्रका 

गाउँपावलका र नगरपावलका समट्ेने गरी स्ानीय िि िनोट गररएको व्यो । 
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्डीआरसीएनको िोटो अिवध पयवािेक्ण बढी प्ाविवधक व्यो र वनिावाचन वनदनेविकाका 

वनयमिरूका आधारमा मखुय वनिावाचन प्वरिया िए निएको िनेनेगरी प्श्ािली ियार गररएको 

व्यो । िोटो अिवधका पयवािेक्कसँग वनिावाचनका वदनमा मिदान प्वरिया िरुू, चाल ुर बनद 

गररँदा अपनाउनपुनने विवध ि्ा मिगणनाका लावग अलगअलग बुँदािरूको सचूी उपलबध 

व्यो । 

सबै फारम र गनुवापनने कामको वििरणको सचूी ्डीआरसीएनले वनिावाचन विज्ञिरूको 

सियोगमा ियार गरेको व्यो । मिदानको वदन गररएको पयवािेक्णको वनषकषवा र मिगणनाको 

वििरण सचूी अनलाइनमा सोिी स्ानबाट वनिावाचनसमबनधी सफटिेयरमा रावखएको व्यो । 

पयवािेक्णबाट प्ाप्त िथयलाई सारसंक्ेप ियारी र विशे्षण गरेको व्यो । वनिावाचन पयवािेक्णको 

विशे्षणलाई खवँदलो बनाउन सञचार माधयमको अनगुमनका सा्ै ्डीआरसीएनको 

‘राजनीविक विसंा अनगुमन’ पररयोजनाको वनचो्डलाई समिे उपयोग गररएको व्यो ।

पयवािेक्कलाई पयवािेक्ण विवध, वनिावाचन काननू, अनिरावावषरिय अभयास ि्ा वनिावाचन 

आचार संवििाका समबनधमा िावलम वदइएको व्यो ।
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३. मनरथावाचनको सरैंिथामनक ि्था कथानूनी प्थारिथान 

३.१ सरैंिथामनक प्थारिथान 

नेपालको संविधानले संघीयिालाई संस्ागि गनवा स्ानीय, प्दिे र संघीय गरी िीन ििको 

सरकारको वयिस्ा गरेको ि । संविधानको धारा २१४, २१५ र २१६ अनसुार सबै गाउँपावलका 

र नगरपावलकामा विधायकी अवधकार िएको सिा गठन गनुवापिवा िने गाउँ र नगरपावलकामा 

कायवापावलकालाई कायवाकारी अवधकार वदइएको ि ।6 स्ानीय ििको वनिावाचनमा प्तयेक 

मिदािालाई गाउँपावलका िा नगरपावलकाका लावग साि प्विवनवध िानन मिपत्र वदइएको 

व्यो । गाउँ िा नगर सिा गठन गनवा मिदािाले ि्डा अधयक् एक, मविला ि्डा सदसय एक, 

दवलि मविला सदसय एक र दईु खलुा सदसय गरी पाँच जना ि्डा ििका प्विवनवधका सा्ै 

एक एक जना प्मखु/अधयक् र उपप्मखु/उपाधयक् िनोट गरे ।

नगर सिामा प्मखु, उपप्मखु, सबै ि्डाधयक् र सदसयका सा्ै नगर सिाबाट वनिावावचि 

दवलि ि्ा अलपसङ्खयक समदुायबाट प्विवनवधति गनने िीन सदसय िुनिन ्।7 गाउँ सिामा 

अधयक्, उपाधयक्, ि्डाधयक् र सबै ि्डाका सदसयका सा्ै गाउँ सिाबाट वनिावावचि दवलि 

ि्ा अलपसङ्खयक समदुायबाट प्विवनवधति गनने दईु सदसय िुनिन ्।8

नगर कायवापावलकामा प्मखु, उपप्मखु, सबै ि्डाका अधयक्, पाँच जना मविला ि्डा 

सदसय, नगरसिाबाट वनिावावचि दवलि िा अलपसङ्खयक समदुायका िीन जना सदसय 

िुनिन ् ।9 गाउँ कायवापावलकामा अधयक्, उपाधयक्, सबै ि्डाका अधयक्, चार मविला 

ि्डा सदसय र गाउँसिाबाट वनिावावचि दवलि िा अलपसङ्खयक समदुायका दईु सदसय 

िुनिन ्।10 स्ानीय ििका निवनिावावचि प्मखु र अधयक्ले स्ानीय सिा र कायवापावलकाको 

6 िनेुवािोस ्: नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ दवेख २२७ समम ।
7 नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२३ ।
8 ऐजन धारा २२२ ।
9 ऐजन धारा २१६ ।
10 ऐजन धारा २१५ ।
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अधयक्िा गिवान ् । सबै पावलकामा वनिावाचन पररणाम घोषणा िएको १५ वदनवित्र स्ानीय 

कायवापावलकाका लावग चनुाि िुनि ।11 

संविधानले वनिावाचन आयोगलाई वनिावाचन गराउने, सपुररिेक्ण गनने, वनदनेिन वदने र वनयनत्रण 

गनने संिैधावनक वनकायका रूपमा मानयिा वदएको ि । वयनै संिैधावनक अवधकारअनसुार 

वनिावाचन आयोगले स्ानीय ििको वनिावाचन गराएको व्यो ।12 

 ३.२ कथानूनी प्थारिथान

स्ानीय वनिावाचनमा लाग ुिुने ऐन, वनयम, नीवि, आदिे र आचार संवििा नेपालको संविधान 

२०७२ को प्ािधानअनसुार संसद ्र वनिावाचन आयोगले जारी गरेको व्यो ।13 

वनिावाचन आयोग ऐन र वनयमािलीिरूले वनिावाचन आयोगलाई वनिावाचन गराउने र 

वयिस्ा वमलाउने अवधकार वदएको ि । मतदयातया नयामयािली ऐन, २०७३ अनसुार मिदािाको 

नाम दिावा गररएको व्यो । ऐनमा कुनै वयवतिको मिदािा िुने योगयिामा क. नेपाली नागररक, 

ख. वनिावाचन आयोगले िोकेको वमविमा कमिीमा १८ िषवा उमरे पगुेको, ग. कुनै गाउँ िा 

नगरपावलकाको समबवनधि ि्डाको स्ायी बावसनदा िुन ुअवनिायवा गररएको ि । ऐनको दफा 

४ (२) मा वनिावाचनको वमवि घोषणा िएको वदनदवेख मिदािा नामािली बनद िुने उललेख 

गररएको ि ।

11  गाउँ कायवापावलका ि्ा नगर कायवापावलका वनिावाचन वनदनेविका २०७४ । 
12 नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४६ (१) ।
13 वनियावाचन आयोगसम्बनिी ऐन, २०७३; स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३; गाउँपावलका ि्ा 

नगरपावलकाका ि्डाको सङ्खया वनधावारणसमबनधी ऐन, २०७३; मतदयातया नयामयािलीसम्बनिी ऐन, २०७३ र 
वनियावाचन (कसरू त्या सजयाय) ऐन, २०७३ संसदले् पाररि गरेको व्यो । वनियावाचन आयोगसम्बनिी ऐन, २०७३ 
ले वनिावाचनका लावग आिशयक काननू वनयमािली, वनदनेविका र आदिे जारी गनने अवधकार प्तयायोजन 
गरेको ि । वनियावाचन आयोग वनयमयािली, २०७३; स्यानीय तह वनियावाचन वनयमयािली, २०७३ र मतदयातया 
नयामयािली वनददेविकया, २०७३ पवन लाग ूगररएका व्ए । वनिावाचन आयोगले वनदनेविकािरू (स्यानीय तहको 
वनियावाचन वनददेविकया, २०७३; स्यानीय तह वनियावाचन (कसरू त्या सजयाय) वनददेविकया, २०७४; स्यानीय तह 
वनियावाचन पयवािलेक्षण वनददेविकया, २०७३ र गयाउँ त्या नगर कयायवापयावलकया वनियावाचन वनददेविकया, २०७३) स्यानीय 
तह वनियावाचन आचयार संवहतया, २०७३ र वनिावाचनका समग् वयिस्ापनका लावग आदिेिरू जारी गरेको व्यो । 
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गयाउँपयावलकया त्या नगरपयावलकयाकया िडयाको सङ्खयया वनियावारण ऐन, २०७३ का आधारमा 

स्ानीय ििको िौगोवलक सीमाङ्कनपवि वनिावाचन आयोगले चनुाि गरायो । स्ानीय ििको 

वनिावाचनसमबनधी काननूिरू (ऐन, वनयम र वनदनेिन) मा समग् वनिावाचन कायवारिम, वनिावाचन 

पद्धवि, उममदेिारको योगयिा, मनोनयन दिावा प्वरिया, सििनत्र उममदेिार, मिदान स्लको 

वयिस्ापन, मिपत्र ि्ा मिपेवटका, मिदान कायवाविवध, अितिका िफवा बाट पररिारका 

सदसयले गररवदने मिदान, मिगणना र वनिावाचन पररणाम घोषणाका प्ािधानिरू समािेि 

गररएका िन ्।

स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ले वनिावाचन आयोगलाई चनुाि प्चार 

अवियानको खचवाको सीमा िोकने र अनगुमन गनने अवधकार वदएको ि । राजनीविक दल, 

सरकार र यसका वििाग, सञचार माधयम, वनिावाचन पयवािेक्क, वनिावाचन अवधकारी ि्ा 

गैरसरकारी संस्ाका लावग अलगअलग आचार संवििा िजुवामा गररएका व्ए । चनुाि 

अिवधिर वनिावाचन आयोगले ्प वनदनेिन पवन जारी गरेको व्यो ।

३.३ मनरथावाचन र कथानूनी प्थारिथानको मरशे्षण

्डीआरसीएनले वनिावाचन काननूका ढाँचा र काननूी प्ािधानको रावषरिय ि्ा अनिरावावषरिय मानय 

वसद्धानििरूसँग िलुनातमक विशे्षण गरेको ि ।

क. ििदथानको अमिकथार
मानिअवधकारको विश्वयापी घोषणापत्र, सन ् १९४८ एिं नागररक ि्ा राजनीविक 

अवधकारसमबनधी अनिरावावषरिय मिासवनध, सन ् १९६६ ले नागररकको मौवलक अवधकार 

सवुनवचिि गरेको ि । िीनै ििको वनिावाचनमा मिदािा पररचय पत्र निएमा अरू रावषरिय 

पररचयपत्रका आधारमा मिदान गनवा वदन वनिावाचन आयोगले पररपत्र जारी गरेको व्यो । 

ख. ििदथािथा नथािथारलीिथा नथाि दिथावा 
मतदयातया नयामयािलीसम्बनिी ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा वनिावाचनको वमवि घोषणा 

िएपवि मिदािा नामािली दिावा कायवा सिि: बनद िुनि । यद्यवप, मिदािा नामािलीसमबनधी 

पविलेको ऐनले वनिावाचन आयोगलाई नाम दिावा गनने अवनिम वमवि िोकने अवधकार वदएको 
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व्यो जसबाट वनिावाचन वमवि एककावस घोषणा िुने िा स्वगि िुने अिस्ामा पवन मिदािा 

नामािली दिावा गराउन सकेको व्यो । विद्यमान काननूी प्ािधानअनसुार वनिावाचन आयोगले 

मिदािा नामािली दिावालाई वनदनेिन वदन, वनरीक्ण र वनयनत्रण गनवा सकि िर बनद िुने वमवि 

िोकन सतैिन । 

 ि. मनरथावाचनको मिमि घोषणथा िनने अमिकथार
वनिावाचन वयिस्ापन गनने सििनत्र संिैधावनक वनकायलाई वनिावाचनको वमवि र वनिावाचन 

कायवारिम िय गनने अवधकार वदने अनिरावावषरिय अभयास ि । िर नेपालमा सरकारले वनिावाचनको 

वमवि घोषणा गिवा ।14 ्डीआरसीएनको पयवािेक्णमा सरकारले राजनीविक कारणले वनिावाचनको 

वमवि एककावस घोषणा गनने र वनिावाचन कायवारिम पररििवान िइरिनाले वनिावाचन आयोगलाई 

िौविक र प्ाविवधक ियारीमा खास गरी मिदािा नामािली दिावा, मिदािा विक्ा, कमवाचारीको 

िावलम र खटनपटनमा अपठ्यारो परेको पाइयो ।

घ. कथानून जथारी हुनिथा मिलथाइ 
पयावाप्त ियारीका लावग वनिावाचनको कमिीमा १२० वदनपविले नै वनिावाचनसमबनधी आिशयक ऐन 

जारी िुनपुननेमा वनिावाचन आयोगले जो्ड वददँ ैआएको ि । स्ानीय िि पनुससंरचना आयोगको 

अवनिम प्वििदेन पेस गनवा िएको वढलाइका कारण स्ानीय वनिावाचनसमबनधी काननू २०७३ 

मवंसर मसानिसमम पवन जारी गररएका व्एनन ्। स्ानीय वनकायको सङ्खया, क्ते्र र स्ानबारे 

अनयोल िएकाले वनिावाचन आयोगले वनिावाचनको परूा ियारी गनवा सकेको व्एन । 

ङ. प्मिबनिथातिक कथानून 
स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ (६) र (७) ले संसद ्मा प्विवनवधति गनने 

दलिरूलाई मात्र मिपत्रमा आफनो वनिावाचन वचह्न प्योग गनने अवधकार वदएको व्यो । संसद ्मा 

प्विवनवधति निएका दलका उममदेिारले सििनत्र उममदेिारको िवैसयिले चनुािमा िाग 

वलनपुनने काननूी वयिस्ा व्यो । तयसैले एउटै दलका उममदेिारिरूको पवन बेगलाबेगलै चनुाि 

14 वनिावाचन आयोगसमबनधी ऐन २०१७ को दफा ३(१): “सङ्घीय काननूमा अनय्ा वयिस्ा 
िएकोमा बािके नेपाल सरकारले वनिावाचन गराउन वमवि िोकनेि । िर तयसिो वनिावाचनको वमवि िोकनिुनदा 
अवघ नेपाल सरकारले आयोगको परामिवा वलन ुपननेि ।”



11 

नेपालको स्ानीय ननरावाचन २०७४ को पयवारेक्षण

वचह्न िुने ियो । वनिावाचन आयोगले सबै दलका चनुाि वचह्न मिपत्रमा समट्ेन असमिि िुने 

िनेर यो काननूी प्ािधानको कारण सपटि पारेको व्यो । िर, यो वयिस्ा ठूला दलको पक्मा, 

र सििनत्र ि्ा साना दलका उममदेिारको विपक्मा िएको मावनएको व्यो । 

वनिावाचन खचवासमबनधी वनयमिरू पवन प्विबनधातमक मावनएका व्ए । स्यानीय तह 

वनियावाचन वनददेविकया, २०७३ ले नगरपावलका प्मखुको उममदेिारलाई वनिावाचन अवियानमा 

कुल ७,५०,००० रुवपयाँ मात्र खचवा गनवा पाउने वयिस्ा व्यो जसलाई धरैेले अपयावाप्त िनेका 

व्ए ।

च. मनरथावाचन कथानूनसमबनिी पयथावाप्त िथामलिको अभथार 
वनिावाचनमा खवटएका कमवाचारीले काननूी वयिस्ा ि्ा वनिावाचन प्वरियाका समबनधमा पयावाप्त 

िावलम ि्ा अविमखुीकरण नपाएको ्डीआरसीएनको पयवािेक्णका रिममा दवेखयो । स्यानीय 

तह वनियावाचन ऐन, २०७३ को दफा ३८ अनसुार आफैले मिदान गनवा नसकने िदृ्धिदृ्धा ि्ा 

अपाङ्गिा िएका वयवतिका िफवा बाट पररिारका नवजकका नािेदारले मात्र मि वदन पाउने 

वयिस्ा व्यो । िर, उति प्ािधानबारे सबै स्ानीय मिदान अवधकृि जानकार िएको 

पाइएन । उदािरणको लावग, रौििट वजललाको गरु्डा नगरपावलकाका मिदान अवधकृिले 

तयसरी पररिारका सदसयले मि वदन काननूले वनषधे गरेको बिाए । कविपय मिदान स्लमा 

वनिावाचनमा खवटएका कमवाचारीले पररिारका नवजकका नािेदारबािके अरूलाई पवन तयसरी 

मि वदन वदएका व्ए । बवदवाया, सप्तरी, पसावा र मिोत्री वजललामा मिदान र सरुक्ा अवधकारीले 

समिे मिपत्रमा िाप लगाउन सियोग गरेको दवेखएको व्यो । 

केिी मिगणना अवधकारी मिगणना ि्ा बदर मि िुट्याउने वनयमका समबनधमा 

अनयोलमा व्ए । कविपय मिगणना अवधकारीले राजनीविक दलका प्विवनवध नआउँदासमम 

मिगणना प्वरिया नै िरुु गरेनन ् । यसले दोस्ो चरणमा वनिावाचन आयोगले सबै मिगणना 

अवधकारीलाई स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ को दफा ६० अनसुार मिगणना स्लमा 

उममदेिार/मिगणना प्विवनवध उपवस्ि निए पवन मिगणना िरुु गनुवापनने वयिस्ाबारे अवनिम 

क्णमा पररपत्र नै जारी गनुवापरेको व्यो । 
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छ. मनरथावाचन मररथादको सनुुरथाइ 
वनिावाचनसमबनधी वििादको प्कृविका आधारमा मिदान अवधकृि, वनिावाचन अवधकृि, 

वनिावाचन आयोग र अदालिसँग वििाद समाधान गनने अवधकार ि । वनिावाचन अवधकृिले 

उममदेिारी दिावाका समयमा जाली कागजािसमबनधी वििादमा वनणवाय वदनि । संविधानले कुनै 

पवन वयवतिलाई वनिावाचन काननूको उललङ्घन िएमा अदालिमा मदु्ा िालन पाउने अवधकार 

वदएको ि ।15 मिदान अवधकृि र वनिावाचन अवधकृिलाई वदइएको अवधकारमाफवा ि स्ानीय 

सिरम ैवििाद िरुुनिै समाधान िई वनणवाय िुने वयिस्ा गररएको ि । 

ज. िमहलथा, दमलि ि्था अलपसङ्खयक सिुदथायको प्मिमनमितर
संविधानको एउटा मित्िपणूवा वििषेिामधये पावलकाको सिा र कायवापावलकामा मविला, 

दवलि ि्ा अलपसंखयक समदुायको प्विवनवधति सवुनवचिि गनुवा पवन िो । स्ानीय ििमा 

मविलाको ४०.४ प्वििि र दवलिको १८.७ प्वििि प्विवनवधति सवुनवचिि ि । 

झ. मरद्यिथान कथानूनको सशंोिन
वनिावाचनमा राजपा नेपालको सििावगिा सिज बनाउनका लावग स्यानीय तह वनियावाचन 

ऐन, २०७३ र रयाजनीवतक दलसम्बनिी ऐन, २०७३ मा संिोधन गररएको व्यो । संसदले् 

स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ को दफा १८ को संिोधन गरेर दल दिावाको अिवध ्प गरी 

राजपालाई वनिावाचन आयोगमा दिावा िुने मौका वदयो । राजनीविक दलसमबनधी ऐनको दफा 

१० (७) संिोधन गरी राजपालाई यसका घटक दलिरूको झण्डा र चनुाि वचह्न प्योग गनवा 

वदइयो ।

यी संिोधनका अविररति वनिावाचन आयोगले मिगणना अवधकृिलाई मिपेवटकावित्र 

खसेका मिको िासिविक सङ्खया उललेख गनवाका लावग ्प वनदनेविका जारी गरेको व्यो । 

मिपेवटका बनद गदावा र मिगणनाका समयमा दवेखने फरक सङ्खयाको वििाद अनतय गनवा यसो 

गररएको व्यो ।

15 कुनै पवन नेपाली नागररकले वनिावाचन अवधकारको िनन िएको दाबी गरी उचच अदालि िा सिवोचच 
अदालिमा वनिेदन वदन पाउँि । उममदेिारी दिावा गनने अवधकारीले गलि मनसाय राखरे आफनो उममदेिारी 
दिावा नगरेको िनी उजरुी वदन सकि । विसििृ जानकारीका लावग िनेुवािोस:् नेपालको संविधान २०७२ को धारा 
१३३ र १४४ ।
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४. मनरथावाचन पूरवाको िथाहौल 

४.१ ििदथािथा मशक्षथा
ििदथािथा मशक्षथा अपयथावाप्त रहेको पथाइयो ।

स्ानीय ििको िीनै चरणको वनिावाचनमा ्डीआरसीएनका पयवािेक्कले मिदािा विक्ाको चकवो 

अिाि िएको वनरनिर जनाइरि े । ्डीआरसीएनका पयवािेक्कले िटेेका मिदािाले मिदािा 

विक्ाको पिुचँ र प्िािकाररिा दिुै वनकै कमजोर िएको गनुासो गरे । खास गरी वनिावाचनमा 

प्योग गररएको मिपत्र र मिदान प्वरिया जवटल प्कृविको िुनाले पवन यो समसयामलूक बनेको 

व्यो । 

िोटो समयमा िौगोवलक, सांसकृविक र िावषक विविधिाका बाबजदु धरैे मिदािालाई 

िटेेर वसकाउनपुनने िएकोले एउटा मिदान स्लका लावग एक जना मात्रै मिदािा विक्ा 

सियंसेिक खटाउने वनिावाचन आयोगको वनणवायले गदावा मिदािा विक्ा सियंसेिकको सङ्खया 

अपयावाप्त ियो । ्डीआरसीएनका पयवािेक्कले मिदािा विक्ामा संलगन वयवति सियं नै कसरी 

सिी िररकाले मिदान गनने िो िननेमा सपटि निएको जनाइरिकेा व्ए । मिदािा विक्ामा 

संलगन वयवति कुनै दल वििषेका पक्मा आग्िपणूवा रिकेो गनुासो पवन सवुनएको व्यो । 

्डीआरसीएनका पयवािेक्कलाई वनिावाचन अवधकारीले बिाएअनसुार केिी वनवचिि स्ानमा 

मिदािा विक्ा सामग्ी आइपगुनै वढलो िुदँा मिदािा विक्ामा ्प बाधा पगुेको व्यो । 

मिदािा विक्ामा संलगन वयवतिमा स्ानीय िाषाको दखल िा ज्ञान निएका कारणले पवन 

उनीिरूले मिदािालाई प्िािकारी रूपमा वसकाउन सकेका व्एनन ् । नेपालीबािके अरू 

िाषामा मिदािा विक्ा सामग्ी पयावाप्त मात्रामा उपलबध निएकाले पवन सवजलो िएन । 
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ििदथािथा मशक्षथा

्डीआरसीएन पयवािेक्णमा िीनै चरणका वनिावाचनमा मिदािा विक्ा अपयावाप्त रिकेो उदािरण 

पाइएको व्यो । जाजरकोटमा वनिावाचन अवधकारीिरूले ्डीआरसीएनलाई बिाएअनसुार 

मिदािा विक्ा सामग्ी मिदान स्लमा मिदािा विक्ा िरुु गनवा वनधावाररि गररएको वमवििनदा 

दईु सािापवि पगुेको व्यो । वसनधलुीमा वनिावाचन अवधकारी र मिदािाले मिदािा विक्ा 

सियंसेिकिरू राजनीविक दलीय धारबाट पिूावाग्िी रिकेो गनुासो गरेका व्ए । िीमधये एक 

जना ि उममदेिारकै िोरी िएको उनीिरूको िनाइ व्यो । 

मिदािा विक्ा सियंसेिकले मिदािालाई क्रस भोट नगरी कुनै एउटै दलको वसंगो 

समिूलाई नै मिदान गनवा वसकाएको पवन ्ािा पाइएको व्यो । तयसरी एकै समिूलाई 

नवदए मि नै बदर िुनि िनने गलि सनदिे फैवलएको व्यो । सोलखुमुब,ु पसावा र रौििटमा 

कविपय मिदािा विक्ा सियंसेिकको स्ानीय िाषा र बोलीमा दक्िा निुदँा मिदािा 

विक्ा कम प्िािकारी बनेको व्यो । सप्तरीमा एक जना मिदािा विक्ा सियंसेिकले 

्डीआरसीएनलाई सबै पदमा कसरी सिी िररकाले मि वदने िो र कसिो प्कारको क्रस भोट 

सदर िुनि िनने उनी आफँैलाई ्ािा निएको बिाएका व्ए ।
 

रथाजनीमिक दल र मिनकथा कथायवाकिथावा सबैभनदथा सफल ििदथािथा मशक्षक हुन ्।

दिेिर धरैेजसो नागररकले आफूले कसरी मिदान गनने िननेबारे राजनीविक दलका प्विवनवध 

र कायवाकिावाबाट वसकेको बिाए । वनिावाचन प्चारप्सार अवियानकै रिममा दलिरूले यसिो 

गरेको पाइयो । राजनीविक दलिरूले मिदािालाई वसकाउन मिपत्रको नमनुा आफनै खचवामा 

िपाएर वििरण गरेका व्ए । िर उममदेिार, कायवाकिावा र दलका प्विवनवधले वदने मिदािा 

विक्ा वनषपक् िने व्एन । मिदािालाई उममदेिारको वचह्नमा िाप लगाउन र सबै पदमा उिी 

दलका उममदेिारलाई अ्ावाि ्समिूलाई नै मि वदन अवपल गररनथयो । यस प्कारको मिदािा 

विक्ाले वनिावाचन पररणाम र मिदान िलैीमा कवि प्िाि पारेको व्यो र यसले बदर मि 

घटाउन कवि सकयो िनने वनकयवोल गनवा िने कवठन ि ।
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४.२ ििदथािथा नथािथारलीिथा नथाि दिथावा र ििदथािथा पररचयपत्र
स्थानीय िहिथा ििदथािथा नथािथारली अद्यथारमिक िररए पमन देशभरी ठूलै सङ्खयथािथा 
ििदथािथाको नथाि छुटेको म्यो ।

स्ानीय वनिावाचनमा मिदािा नामािली पणूवारूपमा अद्यािवधक निुनकुा ्पैु् कारण बिाइए 

र केिी कारण अिलोकनका रिममा दवेखएको पवन व्यो । मिदािा नामािलीमा समािेि 

निएका वयवतिबाट सवुनएको पविलो र वयापक कारण मिदािा नामािलीमा नाम दिावा 

गनने अिवधबारे जानकारी निुन ु व्यो । चनुाि नै िुनि वक िुदँनै िनने अनयोलले मिदािा 

नामािलीमा दिावा गनवा धरैे मिदािा उतसाविि निएको अकवो कारण व्यो । मिदान गनवा योगय 

नागररकको ठूलो सङ्खया र वनिावाचन अवधकारीिरूले बिाएको एउटा कारण आनिररक र 

बाह् आप्िासनका कारण योगय मिदािाको ठूलो विससा मिदािा नामािलीमा िुटे ।

संविधान सिाको वनिावाचनमा िोट िालेका नागररकको स्ानीय वनिावाचनको मिदािा 

नामािलीमा नाम निएकाले मिदान गनवा नपाएको गनुासो धरैेविर दोिोररएको व्यो । मिदािा 

नामािलीमा मिदािाको फोटो गलि परेको या अनय वििरण गलि िएको गनुासो पवन 

सवुनएको व्यो । 

ििदथािथा नथाि दिथावा 

 मसुिाङमा एक अवधकारीले वजलला वनिावाचन कायावालयले मिदािा नामािलीमा 

गमिीर त्रवुट फेला पारेको ्डीआरसीएनका पयवािेक्कलाई बिाए । उनका अनसुार २०७० 

को संविधान सिाको वनिावाचनमा मिदान गरेका १५० जना मिदािाको नाम स्ानीय 

वनिावाचनको नामािलीमा िुटेको व्यो िने पविललो समयमा फोटो वखचाएका ११७ 

मिदािाको नाम अवनिम नामािलीमा दवेखएन । उनको कायावालयले यसबारे वनिावाचन 

आयोगमा खबर पठायो । अवन वनिावाचन आयोगले पररमाजवान गरी यी नामसमिे समािेि 

गरी २४४ मिदािाको नाम पठायो । नयाँ सचूीमा १९८ जनाको मात्र सिी वििरण उललेख 

िएको व्यो । बाँकी केिी नाम िीन ठाउँमा लेवखएका व्ए िने केिीको नाम यसपटक पवन 

िुटेको व्यो ।
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मनरथावाचनभनदथा दुई मदन पमहले ििदथािथा पररचय पत्र मरिरण िररएको म्यो । िर, 
बथँामिएको सिय अतयनि कि भएकथाले यो कथायवा कि प्भथारकथारी भयो र तयही 
कथारणले अनय रथामट्रिय पररचयपत्रकथा आिथारिथा ििदथान िनवा मदनुपनने भयो ।

मिदानको वदनिनदा पविलेका दईु वदन मिदािा पररचयपत्र बाँव्डएको व्यो । यसले 

मिदािालाई एकदम ै कम समय वमलेको व्यो । अरूले मिदािा पररचय पत्र लवगवदन 

पाइने िा नपाइने िनने अनयोल िएको व्यो । पाइने िए कसले कसको मिदािा पररचयपत्र 

लवगवदन पाउने िो िनने विषयमा पवन जानकारीको अिाि र अनयोल रह्ो । राजनीविक 

दलका कायवाकिावा िा प्विवनवधले उनीिरूको वनिावाचन क्ेत्रका धरैे मिदािाको पररचयपत्र एकै 

पटक लवगवदएको पवन िवेटयो । 

४.३ उमिेदरथार िनोनयन 
सलंगन किवाचथारीलथाई सही िथामलिको अभथारकथा सथा्ै उमचि वयरस्थापकीय कौशल 
र प्मरियथािथा सपष्टिथा नहुदँथा उमिेदरथारी िनोनयन दिथावा प्मरियथा प्थायः अवयरमस्ि, 
झञझमटलो, किवाचथारीिनत्र हथारी भएको र िेरै सिय लथािेको म्यो । 

स्ानीय ििमा सबैविर अवधकांि उममदेिारको मनोनयन दिावा प्वरियामा अपेक्ा गररएिनदा 

धरैे बढी समय लागयो । अतयवधक स्ानमा उममदेिारी दिावा प्वरिया रािीसमम जारी रह्ो र 

केिी ठाउँमा ि िोवलपलटसमम पवन मनोनयन दिावा प्वरिया वनरनिर चवलरह्ो । दिावा प्वरिया 

उममदेिारी मनोनयनको पविलो कदम िुनाले यसम ैवढलाइ िएपवि फारम जाँच, उममदेिारको 

अवनिम नामािली सचूी प्कािन र उममदेिारलाई चनुाि वचह्न वििरणमा समिे विलमब ियो । 

पयवािेक्ण गररएका मनोनयन दिावा कायावालयमा उममदेिारको मनोनयन दिावा समयम ैगररसकनका 

लावग आिशयक कमवाचारी कम िएको पाइयो । मनोनयन प्वरियामा संलगन धरैेजसो कमवाचारी 

प्वरियाबारे अवनवचिि र असपटि व्ए । यसले उवचि िावलमको अिाि िएको संकेि गथयवो । 

प्मखु राजनीविक दलिरू प्ायः सबैले आफनो उममदेिारलाई अवनिम समयमा 

उममदेिारीको वटकट वदएका व्ए र केिी ठाउँमा ि उममदेिारी दिावा गदावाकै वदनमा मात्र 

उममदेिारको टंुगो लगाइएको व्यो । दलका कायवाकिावा र नागररकले बिाएअनसुार वटकट वददँा 

दलका नेिािरूसँग वयवतिगि समबनध राम्ो िएको र प्चारप्सारमा चाविने रकम जटुाउने र 
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खचवा गनवा सकने क्मिा दखेाउनेलाई िावनएको र दलमा उनीिरूले गरेको योगदानलाई बेिासिा 

गररएको व्यो ।

प्मखु राजनीविक दलिरूले अवनिम समयमा मात्र उममदेिारको घोषणा गरेका िुनाले 

अनयोल र दलवितै्र आनिररक िनाि वसजवाना िएको व्यो । अवनिम समयमा वनणवाय गनुवाको 

एउटा कारण उममदेिार िुन इचिुकिरूमा असनिवुटि र वनरािा नबढोस ् र विनले सििनत्र 

उममदेिारका रूपमा मनोनयन दिावा नगरून ् िनने रणनीवि रिकेो बिाइएको व्यो । प्मखु 

राजनीविक दलिरूको िफवा बाट चनुाि ल््डने अवधकांि उममदेिारको चयन र मनोनयन 

दिावाका वनणवाय स्ानीय, वजलला िा प्दिे सिरमा निई मखुयरूपमा केनरिका िीषवा नेिािरूले 

गरेका व्ए । 

४.४ प्चथार अमभयथानको परररेश
देशभर चुनथार प्चथारप्सथारकथा रिििथा आचथार समंहिथा उललङ्घन भएको जथानकथारी 
पथाइएको म्यो भने पयवारेक्षकले पमन केही यसिथा उदथाहरण देखेकथा म्ए ।

वनिावाचन आयोगले राजनीविक दलका लावग चनुाि प्चारप्सारको िौरिररका र यसको 

वित्ीय सीमा सवििको आचार संवििाबारे सपटि वनदनेविका जारी गरेको व्यो । परनि,ु दिेिर 

नै स्ानीय वनिावाचनमा सबै प्मखु राजनीविक दलले आचारसंवििा बरोबर उललङ्घन गरेका 

व्ए । घरदलैो कायवारिम सबैिनदा चलिीको प्चारप्सारको िलैी िए पवन मोटरसाइकल, 

बस र भयान जसिा सिारी साधनको उपयोग सवििका अनेकौ ँजलुसु वनकावलएको व्यो जनु 

आचार संवििाको प्तयक् उललङ्घन व्यो । राजनीविक दलका चनुाि वचह्न अवंकि प्चार 

सामग्ी खररद र वििरणमा उममदेिार एिं दलले ठूलो धनरावि खचवा गरेको पाइएको व्यो । 

यसिा प्चार सामग्ीमा टी-सटवा, टोपी, झण्डा, िलु आवद व्ए । वनिावाचन आयोगले यसिा 

गविविवध वनयनत्रण गनवा वनदनेविका संिोधन गरेको िए पवन तयसलाई लाग ुगनवा सकेन । केिी 

वनिावाचन अवधकारीले औलँयाएअनसुार आचार संवििा काननूीरूपमा बाधयकारी निएकाले 

यसको उललङ्घन िुदँा कारबािी गनवा नसवकएको िो । 
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चुनथार प्चथारप्सथार खचवा

 चनुािमा उममदेिार र राजनीविक दलले गरेका िासिविक खचवा रकमको पवुटि गनवा मवुसकल 

व्यो िर ्डीआरसीएनको पयवािेक्णमा िीनै चरणका चनुािमा अतयवधक खचवा गरेको 

पाइयो । झण्डा, टी-सटवा, टोपी, पमपलेट जसिा प्चार सामग्ी, सिारी साधन, कायवाकिावा र 

सियंसेिकका लावग खाना, उनीिरूका सिारी साधनलाई इनधन ि्ा जलुसु वनकालन लागने 

पैसा चनुािको प्मखु खचवा िो । 

काठमा्डौं, िीरगनज, नेपालगनज जसिा सिरका प्मखुको उममदेिारले पाँच करो्डिनदा 

बढी रकम खचवा गरेको िनने सचूना वयापक िएको व्यो । यसिा ठूला सिरमा ि्डा अधयक्का 

उममदेिारले नै ३० दवेख ५० लाख रूपैयाँ खचनेको बिाइयो । प्मखु राजनीविक दलका 

नेिालगायि कविपय सरोकारिालाले सािवाजवनक पदमा चनुाि ल््डन ुसामानय नागररकको 

ििको कुरा नरिकेो िनद ै्डीआरसीएनका पयवािेक्कसँग गमिीर वचनिा वयति गरेका व्ए । 
 

स्थानीय मनरथावाचनको छोटो सियिथामलकथा र हिथारिथा कथाि भएकथाले सथानथा दल र अझ 
खथास िरी सरिनत्र उमिेदरथारलथाई बेफथाइदथा भयो ।

दलिरूको औपचाररक प्चारप्सार अवियान मिदानको एक सािा अगाव्ड मात्र िरुु िएको 

व्यो । अवधकांि उममदेिारका लावग यो अतयनि िोटो वनिावाचन अवियान व्यो र वििषे गरी 

आचार संवििामा सिारी साधनको प्योग वनयनत्रण गररएको सनदिवामा । नयाँ स्ानीय ििको 

वनिावाचन क्ेत्र पविलेको गाउँ विकास सवमवि िा ि्डािनदा वनकै ठूला िएकाले उममदेिारलाई 

सबै मिदािा किाँ समयमा पगुन वनकै चनुौिीपणूवा िएको व्यो । 

विविनन कारणले यसिो िोटो समय िावलकाले सििनत्र र साना दलका उममदेिारलाई 

बढी नै अपठ्यारो पारेको व्यो । पविलो, एकाविर स्ावपि ठूला राजनीविक दलका समबनधमा 

मिदािा रामै् पररवचि व्ए िर सििनत्र र साना पाटटीका उममदेिारले मिदािा समक् आफूलाई 

वचनाउन ुजरुरी व्यो । दोस्ो, उममदेिारी मनोनयन दिावा प्वरिया प्ायः वढला िएका कारण 

सििनत्र उममदेिार र वनिावाचन वचह्न निएका साना दलले चनुाि वचह्न पाउनै वढलो िएको पवन 

पयवािेक्णका रिममा कविपय स्ानमा पाइयो । यसले उनीिरूको चनुाि प्चारप्सारको समय 

झन अपगु ियो । 
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प्मखु राजनीविक दलिरू उममदेिारी दिावा गनने वबवत्कै प्चारप्सारमा लागन र मिदािा 

किाँ जान सके । िर, साना दल र सििनत्र उममदेिारले िने उनीिरूको वनिावाचन वचह्न वनधावारण 

निुदँासमम तयसो गनवा पाएनन ्। तयसैले उनीिरूले वनिावाचन वचह्नका लावग िीनदवेख चार वदन 

कुनुवापऱयो जबवक प्मखु दलका िलुनामा साना दल र सििनत्र उममदेिारलाई मिदािासमम पगुन 

समय बढी आिशयक व्यो ।

४.५ िौन अरमि
केही घटनथाबथाहेक िौन अरमि सथािथानयिः शथामनिपूणवा नै रहेको पथाइयो ।

मौन अिवध िरुु िुनिुनदा अवघललो वदन दोलखा वजललामा दईु राजनीविक दल बीचको 

झ्डपमा नेकपा (एमाले) का एक कायवाकिावाको मतृय ुिएकाले मौन अिवधमा पवन वजललामा 

विरोध प्दिवान जारी रह्ो । प्ाविवधक रूपमा आचार संवििाको उललङ्घन िए पवन यो 

जलुसुविरूद्ध िा आयोजक राजनीविक दलविरुद्ध कुनै कारबािी गररएको पाइएन ।

दिेका अरू कविपय वजललामा राजनीविक दलले मिदािालाई फकाउन िोजििेर एिं 

सटुुकक प्चारप्सार गरररिकेो बिाइयो । तयसिा केिी समाचार सञचार माधयममा पवन आए । 

केिी स्ानमा पयवािेक्कलाई उममदेिारले मिदानको अवघललो वदन मिदािालाई नगद बाँ्ेडको 

िवनयो । िर, ्डीआरसीएनका पयवािेक्कले यसिा घटनाको सििनत्र पवुटि गनवा िने सकेनन ्।
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५. ििदथानको मदन
िीनै चरणको स्थानीय मनरथावाचनिथा ििदथािथाको उपमस्मि उललेखय सङ्खयथािथा 
म्यो ।

दिेका ७७ वजललामा िीन चरणमा गरी ७५३ स्ानीय पावलका (पविलो चरणमा २८३, 

दोस्ोमा ३३४ र िेस्ोमा १३६) मा चनुाि िएको व्यो । पविलो चरणको वनिावाचन िैिाख 

३१, २०७४ मा प्दिे ३, ४ र ६ का ३४ पिा्डी र विमाली वजललामा िएको व्यो िने दोस्ो 

चरणमा असार १४, २०७४ मा प्दिे १, ५ र ७ का ३५ वजललामा र िेस्ो चरणको वनिावाचन 

प्दिे २ का िराईका आठ वजललामा असोज २, २०७४ मा िएको व्यो । स्ानीय पावलकामा 

ि मिानगरपावलका, ११ उपमिानगरपावलका, २७६ नगरपावलका र ४६० गाउँपावलका िन ्। 

वनिावाचन आयोगका अनसुार पविलो िुनेले वजतने वनिावाचन पद्धविअनिगवाि ३५,२२१ पदका 

लावग वनिावाचनमा कुल १,४८,९८१ उममदेिारले प्विसपधावा गरेका व्ए ।

वनिावाचन आयोगका अनसुार िीनै चरणका वनिावाचनमा जममा १४,०५४,४८२ जना 

मिदािा व्ए िने सरदर ७४.५६ प्वििि मिदािाले मिदान गरेका व्ए । पविलो चरणमा 

७३ प्वििि, दोस्ो चरणमा ७३.६९ प्वििि र िेस्ो चरणमा ७७ प्वििि मि खसेको व्यो । 

प्तयेक मिदािालाई एउटा मिपत्र वदइएको व्यो र उसले साि पदका लावग अलगअलग 

खण्डमा मिदान गनुवापथयवो । वनिावाचन आयोगले वजललामा दिावा िएका दलका आधारमा 

वजललागि मिपत्र िापेको व्यो । िीनै चरणको वनिावाचनमा मिदानको वदन ्डीआरसीएनले 

गरेको पयवािेक्णमा केिी विटपटु घटनाबािके वनिावाचन सामानयिः िावनिपणूवा रिकेो पाइयो । 

िीनै चरणको वनिावाचनमा सरुक्ा फौजको िैना्ी उचच व्यो िर ्डीआरसीएनले पयवािेक्ण 

गरेको ठाउँमा पविलो चरणको वनिावाचनमा मिदानका वदन नेपाली सेनाको गसिी व्एन । दोस्ो 

चरणमा केिी वजललाका प्मखु सिरी केनरि, राजमागवा र केिी मिदान केनरि आसपास सेनाको 

गसिी दवेखएको व्यो िने प्दिे २ मा िएको िेस्ो चरणको चनुािमा सेनाको उपवस्वि 

जिाििै दवेखनथयो । 

िदिथानको मदन भएको महंसथािथा दलहरू बीचको झिप प्िुख कथारण म्यो ।
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पविलो चरणको वनिावाचनको मिदानको वदनमा केिी ठाउँमा दलिरूका बीचमा विसंा िएको 

पाइयो जसमधये दोलखाको मलेङुमा एक जनाको जयान गएको घटना सबैिनदा उललेखय 

व्यो । वनिावाचन बविषकार गरेको नेत्रविरिम चनद ‘विपलि’ नेितृिको नेपाल कमयवुनसट 

पाटटीका कायवाकिावाले कालीकोटको नरिररना् गाउँपावलकामा मिपत्र खोसेर जलाएका कारण 

पनुः मिदान गनुवापरेको व्यो । दोस्ो र िेस्ो चरणको वनिावाचनमा विसंाका कारण कसैको मतृय ु

ि िएन िर कविपय वजललामा बम रावखएको िुनाले दोस्ो चरणमा मिदानका वदनमा त्रास 

फैवलएको बिाइएको व्यो ।

५.१ ििदथान शुरुआि
ििदथान प्थायः मनिथावाररि सियैिथा शुरु भएको म्यो भने प्मरियथािि असिंमि देमखएको 
म्यो ।

वनिावाचन कमवाचारीबाट केिी प्ाविवधक असंगवि र प्वरियागि अनयोलका बाबजदु 

्डीआरसीएनको टोलीले पयवािेक्ण गरेका ठाउँमा िीनै चरणको चनुािमा मिदान िरुु गनवा खासै 

ठूलो वढलाइ िएको पाइएन । पयवािेक्ण गररएका स्ानमा मिदान िरुु िुने वनधावाररि समय ७ 

बजेिनदा धरैे पविलेदवेख नै मिदािा उतसािपिूवाक लाममा लागेका दवेखन्े । मौसम वबग्ेका 

कारण केिी स्ानमा मिदानको वदन वबिानै मिदान केनरि पररििवान गनवा परेको र केिी स्ानमा 

विविनन राजनीविक दलका प्विवनवध उपवस्ि निुदँा मिदान वढलो िरुु िएको व्यो । 

५.२ ििदथान
िीनै चरणकथा मनरथावाचनिथा प्मरियथािि असिंमि भएको पथाइएको म्यो । मनरथावाचनिथा 
सलंगन अमिकथारीले ििदथान कथायवामरमि रथाम्ररी पथालनथा निदथावा उतपनन प्मरियथािि 
अनयोलकथा कथारण अलिल र भद्रिोल भएको म्यो । अशक्तकथा िफवा बथाट सहयोिीले 
भोट खसथालने बथारेको अनयोल िेस्ो चरणको मनरथावाचनिथा वयथापक देमखयो ।

िीनै चरणका वनिावाचनमा सबै वजललामा प्वरियागि अवनवचिििाले गदावा वढलाइ र अलमल 

वसजवाना िएको पाइयो । मिदान स्लको िौविक संरचनाको प्कृवि फरकफरक िएको र 

वनिावाचनमा खवटएका कमवाचारीलाई कविपय सनदिवा असपटि िुनाले मिदान स्लको 
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वयिस्ापनमा एकरूपिा व्एन । साँघरुा मिदान स्लका कारण केिी स्ानमा मिदािाको 

गोपनीयिा कायम िुन सकेको व्एन । मिदान स्लका कमवाचारी मिदान प्वरियाबारे कम 

जानकार िएकाले मिदान प्वरिया चसुि िुन नसकेको पाइयो । मविला मिदािालाई वयिवस्ि 

गनवाका लावग मविला कमवाचारी र प्िरीको अिाि िएको पवन ्डीआरसीएनका कविपय टोलीले 

दखेकेो व्यो । प्ायः मिदान कमवाचारीलाई मिदान प्वरिया र स्ानीय मिदािाका समबनधमा 

ज्ञान कम िुदँा पवन समसया उतपनन िएको व्यो । 

्डीआरसीएनका पयवािेक्कले केिी वजललामा पनुःमिदान िएको बिाएका व्ए । नेत्रविरिम 

चनद ‘विपलि’ नेितृिको कायवाकिावाले कालीकोट वजललाका दईु मिदान स्लमा (मिपेवटका 

खोसेको िुनाले, र मिदान नसवकँद ैमिपेवटका वसलबनदी गररएकाले), काभ् ेवजललाका दईु 

मिदान स्लमा (ि्डा सदसयको उममदेिारको मतृयलेु, र िैिाख ३०, २०७४ गिे प्िरीद्ारा 

स्ानीय एक वयवति माररएकाले), ितिपरु वजललामा एक मिदान स्लमा (अककै  वजललाको 

मिपत्र गलिीले पगुेकाले), वसनधपुालचोक वजललाको एक मिदान स्लमा (वनिावाचन 

आयोगको वनदनेविकामा असिमवि िएकाले), दोलखामा एक मिदान स्लमा (मिपेवटका 

खोवसएको र प्िरीले एक जना माररवदएकाले), वचििन वजललामा एक मिदान स्लमा (एक 

उममदेिारको चट्याङले गदावा मतृय ुिएकाले), र िुमला वजललाको एक मिदान स्लमा (ि्डा 

सदसयको उममदेिारको वनमोवनयाका कारण मतृय ुिएकाले) पनुः मिदान िएको व्यो । 

पमहलो र दोस्ो चरणको मनरथावाचनिथा केही अपरथाद भए पमन सिग्रिथा ििदथान 
शथामनिपूणवा भएको म्यो । िीनै चरणिथा सरुक्षथा बलको उचच पररचथालन म्यो भने 
िेस्ो चरणिथा नेपथाली सेनथाको उपमस्मि देमखने िरी बिी म्यो ।

सरकारले नेत्रविरिम चनद ‘विपलि’ नेितृिको नेकपाको मिदान वब्ोलने धमकीलाई प्मखु 

सरुक्ा जोवखममधये एकको रूपमा पविचान गरेकाले पविलो र दोस्ो चरणको वनिावाचनमा 

्पैु् मिदान स्लमा उचच सरुक्ा वयिस्ा वमलाइएको व्यो । नेत्रविरिम चनद ‘विपलि’ 

नेितृिको नेकपाले गरेका घटनािरूले कविपय स्ानमा मिदानमा बाधा परेको व्यो िर 

दिे िरको मिदानमा िने ठूलो अिरोध िएन । पविलो चरणमा मिदानका रिममा िएको 

अवधकांि घटना दलिरू बीचको झ्डपका कारण िुनपगुेको व्यो । दोलखा वजललामा मात्रै 

आठ घटना िए जसमधये मलेङु गाउँपावलकामा एक जनाको जयानसमिे गयो । यी सबै झ्डप 



23 

नेपालको स्ानीय ननरावाचन २०७४ को पयवारेक्षण

र विसंामा नेपाली काँग्ेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओिादी केनरि) लगायिका राजनीविक 

दल संलगन व्ए । नेकपा (एमाले) ले बैिेश्र, िामाकोसी र मलेङु गाउँपावलकाका कविपय 

स्ानमा नेपाली काँग्ेसले बु्  कबजा गरेको आरोप लगाएर मिदान प्वरियाको बीचविर 

पगुेपवि बविषकार गरेको व्यो जसबाट मिदान प्वरिया केिी समय अिरुद्ध िएको व्यो । 

बैिेश्र गाउँपावलकामा नेकपा (एमाले) का उममदेिारका सबै प्विवनवधले नेपाली काँग्ेसले 

मिपत्र लटेुको आरोप लगाएर केिी क्ण मिदान स्लबाट बाविर वनसकेका व्ए । मलेङु 

गाउँपावलकामा बु्  कबजा गनवा लागेको िनेर प्िरीले दलका कायवाकिावामाव् गोली चलाउँदा 

एक जनाको मतृय ुिएको व्यो । 

दोस्ो चरणको वनिावाचनमा मिदानको वदनमा अनिरदलीय झग्डा र झ्डप सबै प्दिेमा 

िएका व्ए जसले गदावा केिी वयवति घाइिेसमिे िएका व्ए । ्डीआरसीएनको टोलीले यसिा 

घटना अिाम, अघावाखाँची, बझाङ, दाङ र कञचनपरु वजललामा िएको पाएको व्यो । नेकपा 

(एमाले) र नेकपा (माओिादी केनरि) का कायवाकिावाबीच झ्डप िएपवि अिामको मलेलेख 

गाउँपावलका-६ मा केिी क्णका लावग मिदान रोवकएको व्यो । रोलपा वजललाको रोलपा 

नगरपावलका-१० मा एक मिदािाले मिपेवटकामा एवस्ड खनयाएको आरोपपवि मिदान 

केिी समयका लावग स्वगि िएको व्यो । सोलखुमुबकुो सावबकको विङ्ला गाउँ विकास 

सवमविका कररब २,५०० मिदािाले स्ानीय िि पनुससंरचनाको विरोधमा मिदान बविषकार 

गरे । निलपरासी वजललाको िजुििामा कररब ५०० मिदािाले मिदान बविषकार गरेको 

व्यो । 
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स्थानीय मनकथाय पुनससंरचनथािथा असनिुमष्ट 

स्ानीय वनकाय पनुससंरचनाको विरोधमा सोलखुमुब ुवजललाको कररब ि िजार जनसङ्खया 

र २,४७६ मिदािा िएको विङ्लाका जनिाले स्ानीय चनुाि बविषकार गरे । पविले 

एउटा वसङ्गो गाउँ विकास सवमवि रिकेो विङ्ला अविले नेचा सलयान गाउँपावलकाको 

एउटा ि्डा बनेको ि । िौगोवलक रूपमा वजलला सदरमकुाम पवन रिकेो सोलदुधूकुण्ड 

नगरपावलका नवजक पनने विङ्लाका लावग नयाँ गाउँपावलकाको प्िासवनक केनरि धरैे टाढा 

पिवा । पसु २०७३ मा प्सिाविि नयाँ स्ानीय िि र विनको सीमा घोषणा िएदवेख नै वसंगो 

समदुायले पनुससंरचना प्वरियामा राजनीविक सिा व्ाले िवूमका खलेेको िनद ैयो वनणवायको 

विरोध गदकै आएको व्यो । विरोधकै एउटा अिंका रूपमा विङ्लाका पाँच मिदान स्लमा 

एउटै मि पवन खसेन र यो ि्डा नै वनिावावचि प्विवनवधवििीन बनयो । सञचार माधयममा 

आएका समाचारअनसुार उनीिरूले आसनन प्दिे र संघको वनिावाचन पवन बविषकार गनने 

चिेािनी वदएका िन ्। 

 

िेस्ो चरणमा िने पविलेका दईु चरणमा जसिो वयापक रूपमा निई विटपटु झ्डप मात्र िएको 

व्यो । मिदान स्लवित्र दलका प्विवनवध कवि जना बसने िनने विषयमा िएको वििादमा 

प्विसपधटी दलका कायवाकिावाबीच झ्डप िुदँा रौििटको मौलापरुमा प्िरीले ििाइ फायर गरेको 

व्यो । सानाविना वििाद ्पैु् िए पवन खासै बल प्योग नगरी विनलाई सलटाइएको व्यो । 

अितिको िफवा बाट अरुले िोट िावलवदने विषयले प्दिे २ मा मखुय चनुौिी र िनाि उतपनन 

गराएको व्यो । वकनिने यो प्वरिया धरैेका लावग अनयोलपणूवा व्यो र मिदािाको सिमवि 

नवलएर पवन सियोगीले मिदान गररवदएका व्ए ।16 ्पैु् स्ानमा मिदानका कमवाचारी र 

अनयले तयसिा अितिको िफवा बाट मिपत्रमा िाप लगाएको पयवािेक्णका रिममा पाइयो ।17 

16 सप्तरीको विलाठी कोइला्डी-१ मा मिदािा र मिदान कमवाचारी अपाङ्गिा िएका वयवतिको िफवा बाट 
अकावाले िोट खसालने प्वरियाबारे अनयोलमा व्ए । एक दृवटिवििीनलाई एक सियोगीमाफवा ि िोट खसालन 
वदइयो र तयसपवि अनय केिी मिदािाले आफू पवन दृवटिवििीन िएको दाबी गदकै िोट खसालन सियोगी 
चाविने बिाए । तयसपवि मिदान अवधकृिले आफूले वयवतिगि रूपमा मिदािाको दृवटि क्मिा जाँच गनने र 
दृवटिवििीन िए निएको पत्ा लगाउने घोषणा गरे ।

17 सलावािीको ब्रह्मपरुी-३ मा राजनीविक दलको एक प्विवनवधले एक जना िदृ्धका िफवा बाट मि वदन 
प्िरीलाई अनरुोध गरेको र प्िरीले सवजलैसँग िी िदृ्धका िफवा बाट मि खसालेको पाइयो । 



25 

नेपालको स्ानीय ननरावाचन २०७४ को पयवारेक्षण

५.३ ििपेमटकथा बनद

व्डआरसीएनले पयवािेक्ण गरेका अवधकांि मिदान स्लमा िीनै चरणमा िोवकएकै समयमा 

अ्ावाि ्साँझ ५ बजे मिदान प्वरिया बनद िएको व्यो । ५ बजनअुवघ मिदान स्लमा प्िेि 

गररसकेका सबै मिदािालाई मिदान गनवा वदइएको व्यो । मिदानको समापन प्वरियाको विवध 

सामानयिया पालना नै गररएको पाइयो । िर यस प्वरियामा सिवादलीय बैठक गनने, मिपेवटका 

र अनय संिेदनिील सामग्ीलाई वसलबनदी गनने आवदमा एकरूपिा निएको र फरक स्लमा 

फरक ढंगले गरेको पाइयो । केिी मिगणना स्लमा मिपेवटका संकलन िइरिदँा सरुक्ा 

अवधकारीले व्डआरसीएनका टोलीलाई प्िेि गनवा रोकेका व्ए । मिगणनाको ियारीका लावग 

प्वरियागि आिशयकिाबारे अनयोल िएको पवन पाइयो । 
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६. मनरथावाचनपमछ

्डीआरसीएनले केिी िावनएका वजललामा िीनै चरणको वनिावाचनमा मिगणना र 

वनिावाचनपविको राजनीविक िािािरणको पयवािेक्ण गरेको व्यो । 

६.१ िििणनथा
िििणनथा बथारमबथार रोमकँदथा मनकै ससुि र पट्यथार लथागदो बनेको म्यो । िििणनथा 
मनदनेमशकथािथा सपष्टिथाको अभथार, बदर ििकथा समबनििथा दलकथा प्मिमनमिबीच 
असहिमि, र ठूलो, जमटल एरं नयून िुणसिरको कथािजिथा ििपत्र छथामपएको कथारण 
िििणनथा कथायवा भद्रिोल र जमटल बनन पुिेको म्यो ।

पविलो चरणको मिगणना सबै वजललामा वनकै िरिगोल र अनयोलपणूवा व्यो । ्डीआरसीएनका 

पयवािेक्कले पट्यार लागदो र समय धरैे वलने खालको गणना प्वरिया िएको जनाएका व्ए । 

िरुुका अिस्ामा मिगणना ससुि िुनकुो कारण जवटल मिपत्र, बदर मि समबनधमा दलका 

प्विवनवधबीच बारमबार वििाद र मिगणनाका लावग कमवाचारीको अपयावाप्तिा रिकेो बिाइयो । 

दईु प्मखु गठबनधन नेपाली काँग्ेस र नेकपा (माओिादी केनरि) को गठबनधन ि्ा नेकपा 

(एमाले) र रावषरिय प्जािनत्र पाटटी (राप्पा) को गठबनधनका बीचमा वििाद िुदँा पोखरा लेखना् 

मिानगरपावलका र लवलिपरु मिानगरपावलकामा मिगणना पटक-पटक रोवकएको व्यो । 

पविलो चरणको गणनामा ९८ मिपत्र िुटेका कारण पोखरा लेखना् मिानगरपावलका-५ 

मा पनुःमिगणना गररएको व्यो । सखुनेिका एक गणना अवधकारीले ्डीआरसीएनका 

पयवािेक्कलाई बिाएअनसुार गणनामा संलगन कमवाचारीले मिगणना प्वरियाबारे पयावाप्त िावलम 

ि्ा विसििृ जानकारी नै पाएका व्एनन ् । उनीिरूले मिगणना प्वरिया तयवि जवटल िुने 

ठानेका व्एनन ्र मिपत्र एिं मिपत्रमा िाप लगाउने मसी एउटै रङ्गको िुन,ु मिपत्र िावपएको 

कागज कमसल गणुसिरको िुन ुजसिा कारणले मिगणना प्वरियालाई लामो र पट्यार लागदो 

बनाएको उनले बिाए । जेठ १४, २०७४ मा िरिपरु मिानगरपावलका, वचििनमा नेकपा 

(माओिादी केनरि) का कायवाकिावाले ि्डा नमबर १९ का ९० मिपत्र नटि गरेपवि मिगणना 

स्वगि गररएको व्यो । वनिावाचन आयोगले स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ अनसुार ि्डा 

नमबर १९ मा पनुः मिदान गराउने वनणवाय गऱयो । जेठ २१, २०७४ मा सिवोचच अदालिमा 
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वनिावाचन आयोगको वनणवायविरुद्ध मदु्ा दिावा गररयो । धरैेपटक सनुिुाइ स्वगि गरेपवि साउन 

१५, २०७४ मा सिवोचच अदालिले वििादासपद ि्डामा पनुःमिदान गराउने वनिावाचनको 

आयोगको वनणवाय सदर गररवदयो । 

 
िििणनथािथा भरिपुर कथाणि 

जेठ १४, २०७४ का वदन नेकपा (माओिादी केनरि) का कायवाकिावाले ि्डा नमबर १९ का ९० 

मिपत्र चयाविवदएपवि वचििनको िरिपरु मिानगरपावलकामा मिगणना स्वगि गररयो । 

िीव्र प्विसपधावा िएको मिानगरपावलका मयेरको वनिावाचनमा धरैे चचावा पायो र यस घटनाले 

लामो काननूी वििाद िएर अवनिम मि पररणाम घोषणासमिे वढलो ियो । वनिावाचन आयोगले 

स्यानीय तह वनियावाचन ऐन, २०७३ अनसुार ि्डा नमबर १९ मा पनुः मिदान गराउने वनणवाय 

गऱयो । जेठ २१, २०७४ मा वनिावाचन आयोगको वनणवायविरुद्ध सिवोचच अदालिमा मदु्ा 

दायर ियो । पटकपटक सनुिुाइ स्वगि गरेपवि सिवोचच अदालिले साउन १५, २०७४ मा 

वनिावाचन आयोगको वििाद िएको ि्डामा पनुःमिदान गराउने वनणवाय सदर गररवदयो । यस 

घटनाको पररणामसिरूप िेस्ो चरणको मिगणना स्लमा दलका प्विवनवधलाई मिपत्र र 

मिगणना कमवाचारीबाट टाढा राखन िेकबार लगाउनकुा सा्ै सरुक्ा प्बनध उललेखय रूपमा 

बढाइएको व्यो ।

पविलो चरणको िनदा केिी िररिो िए पवन दोस्ो चरणमा समिे मिगणना प्वरिया लमबेिान नै 

व्यो । मखुयरूपमा मिपत्रको ठूलो आकार र जवटल प्कृविका कारण मिगणना वढलो िएको 

व्यो । मि पनुःगणना गनने उपयतुि कायवाविवधको अिाि, एकैपटक धरैे ठाउँमा मिगणना 

गनवा कमवाचारीको अिाि ि्ा वनिावाचन आयोगले राखकेो अविलेख र दलका प्विवनवधको 

अविलेखमा मि सङ्खया फरक परेपवि विविनन ि्डाका मिगणना दोिोऱयाउन ुपदावा वढलो 

िएको व्यो । मिपेवटकामा पाइएको कुल मि र समबवनधि मिदान केनरिमा खसेको मिको 

सङ्खया फरक परेर पवन केिी अनयोल र वढलाइ िएको व्यो । केिी अिस्ामा मिगणना िरुु 

गनवा सबै दलका प्विवनवधको उपवस्वि आिशयक िुने वक निुने िनने विषयमा सपटििा निुदँा 

पवन मिगणनामा वढलाइ िएको व्यो । 

िेस्ो चरणमा पविलेका दईु चरणमा िनदा मिगणना केिी विटो िएको व्यो िापवन 

कविपय प्ाविवधक र कायवाविवधगि चनुौिी िने कायम ैरिकेा व्ए । सरुक्ा वयिस्ा उललेखय 
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रूपमा क्डा गररएको व्यो र धरैे स्ानमा दलका प्विवनवधलाई मिगणना कमवाचारीबाट 

िुट्याउन बारबनधन गररएको व्यो । दलका प्विवनवध बीचको वििाद र वनिावाचन अवधकारीको 

गलिीका कारण बारा वजललाका चार स्ानीय ििमा मिगणनामा अिरोध उतपनन िएको 

व्यो । बाराको कोलििी नगरपावलकामा वनिावाचन अवधकारीले गलिीिि नेकपा (एमाले) का 

मयेरका उममदेिारले िासििमा पाएको िनदा ५०० मि बढी पाएको घोषणा गररवदए । बारागढी 

गाउँपावलकाका नेकपा (माओिादी केनरि) ले आफनो अनपुवस्विमा मिपेवटका खोवलएको 

िनद ै दईु वदनसमम मिगणनामा अिरोध गरेको व्यो । केिी स्ानीय ििमा बनदोबसिी 

सामग्ीका अिािमा मिगणनामा वढलाइ ियो । वनिावाचन अवधकारीले मिगणना स्लको 

सरुक्ा सवुनवचिििाको वयिस्ा वमलाउन सीसीटीिी कयामरेा ज्डान गनवा लागेकाले िीरगनज 

मिानगरपावलकाको मिगणना वढलो ियो । कविपय मिगणना केनरिमा राजनीविक दलले 

समयम ैप्विवनवध पठाउन नसकेर पवन मिगणना िरुु िुन वढलो ियो । मिोत्री वजललाको 

वपपरा गाउँपावलकामा िोवलपलट वदउँसो ३ बजेसमम मिगणना िरुु िएको व्एन । सप्तरी 

वजललाको राजविराज नगरपावलकामा दईु वदनसमम अिरुद्ध िएको मिगणना राजनीविक 

दलका प्विवनवध र वनिावाचन आयोगका अवधकारीबीच सिमवि िएपवि मात्र पनुः चाल ु

िएको व्यो ।

६.२ बदर िि
मनरथावाचन आयोिले सबै चरणकथा मनरथावाचनिथा कमि िि बदर भए भनने मरररण 
सथारवाजमनक िरेको छैन । केही स्थानीय िहबथाट िीआरसीएनले हथामसल िरेको 
िथयथाङ्किथा फरकफरक पदिथा बदर िि उचच रहेको देमखएको छ ।

्डीआरसीएनले बदर मिको उचच दरको समिािनाबारे िीनै चरणका वनिावाचनमा वनरनिर 

उललेख गरेको व्यो । मि बदर उचच िुनकुो कारणमा अपयावाप्त मिदािा विक्ा र जवटल 

मिपत्र रिकेो धारणा ्डीआरसीएनले िटेेका विविनन सरोकारिालाले प्कट गरेका व्ए । 

वनिावाचन आयोगले िीनै चरणमा बदर िएको मिको पणूवा वििरण सािवाजवनक गरेको िैन र 

्डीआरसीएनले परूा िथयाङ्क प्ाप्त गनवा सकेको िैन । यद्यवप, ्डीआरसीएनको टोलीले केिी 

स्ानीय ििको बदर मिको पररणाम प्ाप्त गरेको व्यो र तयसमा बदर मि उचच दवेखएको 

व्यो । उदािरणका लावग, निलपरासी वजललामा प्िापपरु गाउँपावलकाको पणूवा बदर मि 
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कुल खसेको मिको १०.३८ प्वििि व्यो । िर, केिी पदमा िने ६९.९९ प्विििसमम मि 

बदर िएको व्यो ।

बदर िि 

 निलपरासीको प्िापपरु गाउँपावलकामा खसेको कुल मिको १०.३८ प्वििि मि बदर 

िएको व्यो । िर, केिी पदमा िएको मिदानमा िने ६९.९९ समम मि बदर िएको व्यो । 

ि्डा नमबर ८ को दवलि मविला सदसयका लावग िएको मिदानमा ६९.९९ प्वििि मि 

बदर िएको व्यो जिाँ कुल खसेको १५९६ मिमधये ४७९ मिमात्रै सदर िएको व्यो । 

यिी गाउँपावलकामा अधयक् पदका लावग खसेको मिको २८.५७ प्वििि र उपाधयक् 

पदका लावग खसेको मिको ३१.८१ प्वििि मि बदर िएका व्ए । 

 

६.३ उजुरी र नयथामयक मनरूपण
मनरथावाचनको आमिकथाररक पररणथाििथा खथासै मररथाद म्एन र मनरथावाचनसमबनिी 
अमिकथंाश उजुरी स्थानीय सिरिै सिथािथान िररएकथा म्ए ।

स्ानीय वनिावाचनका िीनै चरणमा केिी िावनएका वजललामा चनुाि पविको िािािरणबारे 

्डीआरसीएनले गरेको पयवािेक्णमा गणना र पररणामबारे िएका सबै गनुासो र वििादलाई 

स्ानीय सिरम ैसमाधान गनवा सक्म रिकेो पाइएको व्यो । वनिावाचनपवि यसको पररणामलाई 

वलएर विरोध िएको दवेखएन । यद्यवप, पविलेका दईु चरणको चनुािपवि ्डीआरसीएनले 

िटेेको वनिावावचि प्विवनवधले उनीिरूको खास िवूमका र वजममिेारीका समबनधमा सपटििा 

निएको बिाएका व्ए । यो मलूिः संसदले् समयैमा स्ानीय सरकारको वनवचिि िवूमका र 

वजममिेारीको विसििृ वििरण खलुने स्ानीय सिायत् िासन ऐन पाररि गनवा नसकेका कारणले 

िएको व्यो । 
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७. अनिसवामबमनिि मरषय

७.१ सरुक्षथा र महंसथा
मनरथावाचनसिँ समबमनिि सबैभनदथा ठूलथा महंसथा र सरुक्षथाको घटनथा अनिरदलीय झिप नै 
म्ए । चुनथार बमहट्कथार िनने र असनिुष्ट नेत्रमररिि चनद ‘मरपलर’ नेिृतरको नेकपथा र 
केही ििेशी दल सबैभनदथा प्िुख सरुक्षथा चुनौिी िथामनएकथा म्ए । 

उललेखय प्िवृत् के रह्ो िने पविलो चरणको वनिावाचनमा दलिरूबीच झ्डपको सङ्खया 

सबैिनदा बढी व्यो । दोस्ो चरणको वििषेिामा १, ५ र ७ प्दिेका १९ वजललाका धरैे 

ठाउँमा बम रावखएको िवेटएको र विनलाई वनषकृय बनाइएको व्यो । िेस्ो चरणमा, धरैे 

अपेक्ा र अनमुानविपरीि प्दिे २ मा विसंातमक घटना सबैिनदा कम िएका व्ए । मौन 

अिवधदवेख असोज २, २०७४ को वनिावाचनको वदनसमम ११ घटना मात्र िएका व्ए । 

चनुािपिूवा फागनु २३, २०७३ मा सप्तरी वजललाको मलेठमा सरुक्ासमबनधी उललेखनीय 

घटना ियो । सरुक्ा फौजले मधिेी प्दिवानकारीमाव् गोली चलाउँदा कमिीमा पाँच जना माररए 

िने अरू कैयौ ँघाइिे िएका व्ए । नेकपा (एमाले) को मचेी– मिाकाली अवियानअनिगवाि 

िएको सिास्लबाविर मधिेी प्दिवानकारीले विरोध प्दिवान गरेका व्ए । सरुक्ा फौजको 

दाबी ि्ा केिी समाचार वििरणअनसुार प्दिवानकारी नेकपा (एमाले) को सिास्लमा प्िेि 

गनवा खोजेपवि सरुक्ाफौजले गोली िानेको व्यो । यद्यवप फागनु २४, २०७३ समम घटना र 

सरुक्ा फौजको कारबािीबारे एकिनदा बढी र आपसमा बावझने समाचार आए िने मिृक र 

घाइिेको सङ्खया पवन फरकफरक आएको पाइयो । 

 यी सबै वनिावाचनमा नेत्रविरिम चनद ‘विपलि’ नेितृिको नेकपालाई सबैिनदा ठूलो 

सरुक्ा चनुौिी मावनएको व्यो िने तयसपवि िराईमा वनिावाचन बविषकार गरी विरोधमा उत्रेको 

राजनीविक समिू जसिै राजपा र यसका सम व्ाक एिं वसके राउिप्वि सिानिुवूि राखनेलाई 

चनुौिीका रूपमा वलइएको व्यो ।18 समिाविि खिराको आिकंामा नेत्रविरिम चनद 

‘विपलि’ नेितृिको नेकपाका कायवाकिावाका सा्ै वनिावाचन विरोधी अनय समिू र दलका 

18 दवक्णी िराईका वजलला नेपालबाट अलग बनाउने उद्शेय राखरे अविसंातमक आनदोलनको नेितृि 
गनने सीके राउिलाई दिेरिोिको अवियोग लगाएर कै यौ ँपटक वगरफिार गररएको व्यो । उनले मिपत्रिनदा 
बाविर िाप लगाएर वनिावाचनको सवरिय बविषकार गनवा मिदािालाई आह्ान गरेका व्ए । 
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कायवाकिावाको वगरफिारी गरेको जानकारी पाइएको व्यो । यसै गरी िराईका कैयौ ँ स्ानीय 

िि वििषे गरी िारिसँगको सीमाििटी क्ेत्रका स्ानीय ििलाई अवि संिेदनिील क्ेत्रमा 

िगटीकरण गरी िदनसुारै सरुक्ाफौज िैना् गररएको व्यो । 

नेत्रमररिि चनद ‘मरपलर’ नेिृतरको नेकपथासिँ समबमनिि घटनथाहरू :

 िरुुआि चिै १९, २०७३ दवेख िैिाख ८, २०७४ को अिवधमा ।
 िैिाख ९ दवेख ििैाख २७ समम, ििैाख ३१, २०७४ को चनुािको प्चारप्सार अिवधः 

२० ‘वनिावाचन विरोधी’ गविविवध, प्िरीद्ारा ११ पिूवाििटी वगरफिार । 
 जेठ ८ दवेख २८, २०७४ समम, दोस्ो चरणको वनिावाचन अवघः नेपाल कमयवुनसट पाटटी 

समबवनधि ११ घटना, यसका कायवाकिावाले ‘वनिावाचन विरोधी’ गविविवध गरेको या 
प्िरीले यसका कायवाकिावाको पिूवाििटी वगरफिार गरेको । 

 जठे २९ दवेख असार ११, २०७४ समम, दोस्ो चरणको वनिावाचनको प्चारप्सार अिवधः 
नेकपा समबवनधि १५ िटा घटना ।

 िेस्ो चरणमा एक मात्र घटना, जसमा प्िरीद्ारा ‘वनिावाचन विरोधी’ गविविवधको 
आरोपमा वगरफिार । 
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ििेश-केमनद्रि दलसिँ समबमनिि घटनथाहरू :

  नयाँ संविधानप्वि असनिवुटि िएकाले फागनु ९, २०७३ मा स्ानीय ििको वनिावाचनको 

घोषणा िुनेवबवत्कै मधिे केवनरिि विरोध िरुु ियो । फागनु २३, २०७३ मा प्िरीको 

गोली लागी पाँच आनदोलनकारीको मतृय ुिएको मलेठ घटनापवि विरोध प्दिवान अझ 

सघन बनयो । 

  िैिाख ९ दवेख िैिाख २७ समम, िैिाख ३१, २०७४ को चनुािको प्चारप्सार 

अिवधमा मधिेीको विरोध प्दिवान एउटा मात्र िएको व्यो वकनिने पविलो चरणको 

वनिावाचन िइञजेल प्दिे १, २, ५ र ७ मा वनिावाचनको ियारी रोवकएको व्यो ।

  मधिेी दलिरूले जेठ ८ दवेख २८, २०७४ समम दोस्ो चरणको वनिावाचन अवघको 

अिवधमा विरोध प्दिवानलाई पनुः िरुु गरे । यस अिवधमा राजपाले गरेको वनिावाचनको 

विरोध प्दिवानका रिममा १५ घटना िए । 

  जेठ २९ दवेख असार ११, २०७४ समम, दोस्ो चरणको वनिावाचनको प्चारप्सार 

अिवधमा राजपाले वनिावाचनको विरोध गदावा ४० घटना िए । 

  िेस्ो चरणमा मधिेी दलिरूका कारणले वनकै ्ोरै घटना िए । प्चारप्सार अिवधमा 

यी दलबाट कुनै घटना नै िएन । 

वनिावाचनका लावग कररब एक लाख अस्ायी प्िरी िनावा गरी िैना् गररएको व्यो । यो 

अस्ायी फौजले मिदानिनदा पविले, मिदानका बेला र मिदान सवकएपवि आधारििू 

सरुक्ा वदएको व्यो । यद्यवप, पविलो दईु चरणका वनिावाचनमा मात्र यसिो गररएको व्यो । 

िेस्ो चरणमा प्दिे २ का आठ वजललामा मात्र वनिावाचन िएकाले यसिा अस्ायी सरुक्ाकमटी 

िैना् गररएका व्एनन ्। 

मौन अिवध र मिदानका वदनमा िएका कुल विसंातमक घटनामा िीन मतृय ु(सबै पविलो 

चरणमा) सविि जममा १६२ (६६ पविलो चरणमा, ८५ दोस्ो चरणमा र ११ िेस्ो चरणमा) 

व्ए । 
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७.२ िमहलथा ि्था अलपसङ्खयकको प्मिमनमितर
मनरथावामचि भएर पदिथा जथाने र तयसपमछ शमक्तको सथाझेदथारी िननेिथा िमहलथा र 
अलपसखंयकको प्मिमनमितर भए पमन शमक्त बथँािफथँाटिथा भने िूलिः मनरथाशथाजनक र 
्पनथाकथा लथामिजसिो प्िीकथातिक म्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनसुार लगिग ४० प्वििि स्ान मविलाका लावग आरक्ण 

गररएको व्यो । िनोट गनुवापनने साि वसटमधये कमिीमा िीन मविला (नगरपावलकामा प्मखु िा 

उपप्मखुमधये एक, गाउँपावलकामा अधयक् िा उपाधयक्मधये एक र ि्डा ििमा पाँच जनामा 

दईु) िुनैपथयवो । यद्यवप, आरक्ण गररएका स्ानबािके अरूमा अतयनि कम सङ्खयामा मविला 

वनिावावचि िएका व्ए । यसैले के दवेखनि िने उममदेिारी र वनिावाचनमा सििावगिाका दृवटिले 

दखेाउनका लावग मात्र व्यो । 

चनुाि प्चार अवियानको चरणमा र मिदानका वदन िने उललेखय मविला सििावगिा 

दवेखएको व्यो । कविपय वजललामा आवधकाररक िथयाङ्कले परुुषिनदा मविला मिदािाको 

सङ्खया बढी रिकेो दवेखएको व्यो । परुुष आप्िासन उचच रिनलुाई यसको मलू कारण 

मावनएको व्यो ।
 

सङ्खयथािथा िमहलथा प्मिमनमितर

स्ानीय वनिावाचन २०७४ मा वनिावावचि प्विवनवधको कुल सङ्खया : ३५,०४१

स्ानीय वनिावाचनमा मविलाका लावग आरवक्ि प्वििि : ४०.४

खास वनिावावचि सङ्खया : १४,३३९

प्मखु/अधयक् (स्ानीय ििको माव्ललो पद ७५३) मा मविला प्विवनवधको प्वििि : २

उपप्मखु/उपाधयक्मा वनिावावचि मविला प्विवनवधको प्वििि : ९१

ि्डा अधयक् (कुल ६७४२ स्ान) मा वनिावावचि मविला प्विवनवधको प्वििि : १ 

खलुा ि्डा सदसय पद (कुल १३,४८४) मा वनिावावचि मविला प्विवनवधको प्वििि : २ 

 



34 

डेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन)

८. मनट्कषवा र सझुथार

मनट्कषवा

िीनै चरणका स्ानीय वनिावाचन केिी अपिादबािके वयापक विसंा िा आवधकाररक 

पररणामप्वि खासै वििाद निइकनै समपनन गररए । ्डीआरसीएन २०७४ को स्ानीय वनिावाचन 

समपनन गराउन वनिावाचन आयोगले गरेको कायवाको सरािना गिवा । िीनै चरणको वनिावाचन 

समपनन गनवा वनिावाचन आयोगले गरेको प्यासलाई सघाउन नेपाल सरकार, राजनीविक दल, 

नागररक समाज, सञचार माधयम, पयवािेक्ण समिू सबैले मित्िपणूवा िवूमका खलेेका व्ए । 

यी वनिावाचनमा औसि ७४ प्वििि मिदान िएको व्यो । ्डीआरसीएन यी वनिावाचन समपनन 

िुनलुाई नेपालको राजनीविक सङ्रिमणमा अग्गामी पाइला ठानि । 

तयसो ि िीनै चरणका वनिावाचनमा कायवाविवधगि र प्ाविवधक कमजोरी मनगय िएकाले 

िविषयमा िुने वनिावाचनका लावग मित्िपणूवा चासोका विषय यसले उठाएको ि । नयाँ संविधानमा 

िएका केिी मखुय प्ािधान प्विको असनिवुटिलाई समबोधन गनवा नेपाल सरकार र प्मखु 

राजनीविक दल विफल िएकाले वनिावाचन चरण चरणमा गनुवा परेको व्यो । मधिे-केवनरिि 

राजनीविक पाटटी राजपाको चनुािमा सििावगिा दोस्ो चरणको वनिावाचन सवकने बेलासमम 

पवन अवनवचिि व्यो । यसिा अवनवचिििाले गदावा वनिावाचनको वमवि बारमबार पररििवान गररयो 

र वनिावाचन आयोगलाई ियारीका काममा अपठ्यारो परेको व्यो । िोटो समयको वनिावाचन 

िावलकाले वििषेिः सििनत्र उममदेिार र साना दललाई असिज बनाएको व्यो । विनले 

उममदेिारी मनोनयन दिावापवि वनिावाचन वचह्न पाएर चनुाि प्चार गनवा दईु सािािनदा कम समय 

मात्र पाएका व्ए । 

िीनै चरणको वनिावाचनमा ्डीआरसीएनले गरेको पयवािेक्णमा यी मखुय समसया पायोः 

मिदािा नामािलीप्वि मखुय वचनिा सिवात्र व्यो जसमा उललेखय सङ्खयामा मिदािा िुटेको 

िनने गनुासो व्यो । मिदािा विक्ा पिुचँ र प्िािकाररिा दिुै दृवटिबाट कमजोर िुदँा तयसका 

कारण मिदानका बेलामा वयापक अनयोल उतपनन ियो र समिििः बदर मि उचच िुनकुो 

कारण पवन यिी व्यो । कम प्विवक्ि कमवाचारीले वनिावाचन गराउँदा उतपनन कायवाविवधगि 

असंगविले मलूिः उममदेिारी मनोनयन दिावा, मिदान, र मिगणना जसिा मित्िपणूवा प्वरियामा 

िरिगोल र वढलाइ ियो । ठूला र जवटल मिपत्रका कारण िीनै चरणका वनिावाचनमा मिदानका 
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रिममा मिदािा गमिीर अनयोलमा परेका व्ए । कविपय वनिावाचन अवधकारीले आिशयक 

वनिावाचन काननू वनमावाणमा िएको वढलाइ र अवनिम समयमा पठाइने परसपर बावझने वनदनेिनका 

कारण चनुौिी सामना गनुवापरेको बिाएका व्ए । 

प्मखु दलिरू संलगन अनिरदलीय झ्डपले अवघलला दईु चरणमा वनिावाचनसमबनधी 

विसंाका घटना र विविनन स्ानमा मिदानमा अिरोधका घटना िएका व्ए । वनिावाचन 

आचार संवििाको वयापक उललङ्घन िएको िथय पयवािेक्कले िटेाए । सििनत्र रूपमा पवुटि 

िुन नसकेको िए पवन वनिावाचन खचवा अतयवधक गररएको समाचार सञचार माधयममा आएका 

व्ए । ्डीआरसीएनले िीनै चरणका वनिावाचनमा िटेेका सरोकारिालाले साधारण नागररकले 

खचवाका कारण चनुाि वजतन नसकने वस्वि बनद ैगएकोमा गमिीर वचनिा वयति गरे । यसरी 

वयापक उललघङ्नको वििरण सािवाजवनक िुदँा पवन वनिावाचन आयोग िने आचार संवििा 

कायावानियन गरी काननूी कारबािी गरेन । बेलाबेलामा चिेािनी वदने िा सािवाजवनक ितिवय 

वदनेमा नै यसको काम सीवमि रिकेो व्यो । 

सझुथार

मनरथावाचन आयोि नेपथालकथा लथामि
	वनिावाचनमा खवटने कमवाचारी र अरू समबवनधि सरोकारिालालाई समयम ैवनिावाचनसमबनधी 

लोकिावनत्रक मापदण्ड, काननूी प्वरिया, वनिावाचन कायवाविवध समबनधमा पयावाप्त िावलम र 
अविमखुीकरण प्दान गनने ।

	वनिावाचनको ियारी राम्री गनवा सक्म बनाउने गरी वनिावाचन कायावालय र कमवाचारीलाई पयावाप्त 
स्ोिसाधन बेलैमा उपलबध गराउने ।

	मिदािा विक्ामा संलगन वयवतिलाई पयावाप्त िावलम वदएर, उनीिरूको कायावािवध बढाएर, 
मिदािा विक्ा सामग्ी समयमा पाउने गरी पठाएर, उनीिरूलाई स्ानीय िाषा र बोलीमा 
सामग्ी उपलबध गराएर प्िािकारी मिदािा विक्ाको वयिस्ा वमलाउने । 

	मिदािा नामािली दिावा ि्ा मिदािा विक्ालगायि वनिावाचन प्वरियालाई ् प प्िािकारी 
र मिदािाको बेलैमा पिुचँ सवुनवचिि गनवा समबवनधि सरोकारिाला र साझदेारसँग समनिय 
गनने ।

	मिदािा नामािली आिवधक रूपमा अद्यािवधक गनने र राम्री राखने ि्ा प्ाविवधक त्रवुट 
िुन नवदन स्ानीय सिरमा रूज ुगराउने ।
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	अनयोल र वढलाइ रोकन वििाद समाधान लगायिका विषयमा समेि िावलम प्ाप्त कमवाचारी 
पयावाप्त सङ्खयामा खटाएर विटो मिगणना िुने सवुनवचिि गनने । 

	मिगणना विवधको समीक्ा गरी आिशयक पारदविवािा र सरुक्ा सवुनवचिि गदकै मिदािाको 
मिको उचच कदर िुने गरी गणना गनने उपाय पविलयाउने । 

	चनुाि खचवालाई य्ा व्ापरक बनाउन समबवनधि आचार संवििा र काननूको समीक्ा गनने र 
विनको पालना क्डाइका सा् गराउने । 

	पणूवा र आवंिक बदर मि, प्तयेक पदमा बदर िएको मिको प्विििलगायि बदर मिको 
िथयाङ्क सािवाजवनक गनने ।

	वनिावाचनका सबै प्वरियामा पयवािेक्कको पिुचँ सवुनवचिि गनने ि्ा पयवािेक्ण नीविअनरुूप 
स्ानीय सिरका कमवाचारीलाई पयवािेक्कको िवूमका र वजममिेारी बारेमा जानकारी वदने ।

नेपथाल सरकथारकथा लथामि
	वनिावाचनसमबनधी सबै काननू ियार गनने र वनिावाचनको वमवि घोषणा गनुवािनदा पविले नै 

वनिावाचन आयोगले आिशयक सबै ियारी परूा गरेको सवुनवचिि गनने ।
	चनुाि प्चारका रिममा साना दल र सििनत्र उममदेिारले सामना गनुवापनने कवठनाइलाई 

धयानमा राखी उममदेिारी दिावा र मिदानको बीच प्चारप्सारका लावग पयावाप्त समय िुने 
गरी वमलाउने ।

	राजनीविक ि्ा चनुािी िािािरण वनमावाण गनने । दलीय सिा व्ा, लाि र वििादका कारणले 
वनिावाचनको वमवि पटकपटक नसानने ।

रथाजनीमिक दलकथा लथामि
	वनिावाचन आचार संवििाको पणूवा पालना गनने । कायवाकिावालाई विसंा र धमकीको प्योग नगनवा 

वनदनेिन वदने । नागररकलाई िावनिपिूवाक वनिावाचनमा िाग वलने िािािरण वनमावाण गनने ।

सरुक्षथा फौजकथा लथामि 
	मिदान स्लमा खास गरी विगिमा विरोध प्दिवान र विसंा िुने गरेका मिदान स्लमा 

सरुक्ा प्दान गदावा अवधकिम संयम अपनाउने ।
	पयावाप्त सरुक्ाको सवुनवचिििा गनने िर अवि धरैे सरुक्ाकमटी दवेखने गरी खटाएर मिदािालाई 

ियविि िुने अिस्ा िने आउन नवदने । 



www.democracyresource.org

नेपालमा संघीय संरचनाअ तगर्त २०७४ मा पिहलो थानीय िनवार्चन स प न 
भयो । संिवधान जारी प्रिक्रया र यसका प्रावधानप्रित िविभ न राजनीितक दल 
र समदुायको अस तिु लाई स बोधन गनर् नेपाल सरकार र प्रमखु राजनीितक दल 
िवफल भएकाले िनवार्चन तीन चरणमा गनुर् परेको िथयो । मधशे-केि द्रत राि ट्रय 
जनता पाटीर् नेपालको िनवार्चनमा सहभािगता दो ो चरणको िनवार्चन सिकने 
बेलास म पिन अिनि त िथयो । य ता अिनि तताले गदार् िनवार्चनको िमित 
बार बार पिरवतर्न गिरयो र िनवार्चन आयोगलाई तयारीका काममा अ ठ्यारो परेको 
िथयो । छोटो समयको िनवार्चन तािलकाले िवशषेतः वत त्र उ मदेवार र साना 
दललाई असहज बनाएको िथयो । ितनले उ मदेवारी मनोनयन दतार्पिछ िनवार्चन 
िच  पाएर चनुाव  प्रचार गनर् दईु साताभ दा कम समय मात्र पाएका िथए ।

केही िछटपटु घटनाबाहके शाि तपणूर् तवरले थानीय िनवार्चन स प न 
भयो । यद्यिप, िनवार्चनमा दिेखएका कायर्िविधगत र प्रािविधक कमजोरीले िनवार्चन 
प्रिक्रयामा पिरवतर्नको बहसलाई बल िदएको छ ।
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