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१. परिचय
वैशाख ३०, २०७९ मा नेपालका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन
सम्पन्न भयो । डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले यस
निर्वाचनको पर्यवेक्षण गऱ्यो ।1 पर्यवेक्षणका लागि डीआरसीएनले
सातै प्रदेशका ६० स्थानीय तहमा ७० जना पर्यवेक्षक परिचालन
गऱ्यो । पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्वू का क्रियाकलाप, मतदान प्रक्रिया र
मतदान पश्चातका गतिविधिको पर्यवेक्षण गरे का थिए ।

२. पर्यवेक्षण गरिएका विविध पक्ष
२.१ चुनावी प्रचारप्रसार
पर्यवेक्षण गरिएका सबै पालिकामा उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता
गरे दखि
े नै चनु ावी प्रचारप्रसार शरू
ु गरे का थिए । पैदल ऱ्याली र
घरदैलो कार्यक्रम प्रचारप्रसारका मखु ्य माध्यम थिए । उम्मेदवारले
पालिकामा मोटरसाइकल ऱ्याली, कोणसभा र आमसभा जस्ता
क्रियाकलाप पनि गरे का थिए । ऱ्यालीमा सवारी साधनमा झण्डा,
ब्यानर र चनु ाव चिह्न अकि
ं त सामग्री राख्ने, पर्चा-पम्प्लेट, घोषणापत्र
तथा प्रतिज्ञापत्र वितरण गर्ने, स्पीकरबाट गीत संगीतका साथै सन्देश
बजाउने आदि धेरैजसो पालिकामा गरिएको थियो । २०७४ को
स्थानीय तहको चनु ावको तल
ु नामा यसपटक ब्यानर, पोस्टर तथा
चनु ाव चिह्न अकि
ं त सामग्रीको प्रयोग के ही घटेको नागरिकले बताए ।
के ही स्थानमा भने मोटरसाइकल र अन्य सवारीसाधनको प्रयोग निकै
बढी देखिन्थ्यो । कतै-कतै प्रचारप्रसारमा बालबालिका पनि समावेश
थिए ।
यस निर्वाचनमा उम्मेदवार र तिनका समर्थकले प्रत्यक्ष भेटघाटका
अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका अन्य माध्यमको पनि
अधिकतम प्रयोग गरे को पाइयो । खास गरी फे सबक
ु मार्फ त तिनले
मतदातासँग भोट मागेका थिए । उम्मेदवारले स्थानीय पत्रपत्रिका,
एफएम रे डियो र अनलाइन समाचार पोर्टलमार्फ त प्रचार सामग्री
सार्वजनिक गरे का थिए । उम्मेदवारको तस्वीर र भोट दिन आग्रह
गरिएको ब्यानरहरू चोक-चोकमा टाँगिएको पनि निकै देखिन्थ्यो ।
चनु ाव चिह्न अकि
ं त झण्डा कतिपय घरमा राखिएको थियो । यसबाहेक
मतदातालाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरे र, एसएमएस र स्वचालित टेलिफोन
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कलबाट पनि मत मागिएको थियो । नागरिकले आफ्नो फोन नम्बर
उम्मेदवार र उनका प्रतिनिधिको हातमा कसरी पगु ्यो भनेर चिन्ता
व्यक्त गरे ।

२.२ चुनावी मुद्दा
उम्मेदवारका चनु ावी मद्ु दा मखु ्यतः स्थानीय सेवा प्रवाह र पर्
ू वाधार
विकासमै के न्द्रित थिए । अधिकांश उम्मेदवारले मतदाता समक्ष
बाटो-घाटो निर्माणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृ षि सेवा सधु ार,
खानेपानीको व्यवस्था, पर्यटन र रोजगार प्रवर्द्धन आदि विषय
आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । कतिपय उम्मेदवारले
आफ्नो पालिकालाई नमनु ा गाउँ/नगर पालिका बनाउने लक्ष्य राखेको
बताए । के ही पालिकामा सक
ु ु मबासी समस्या समाधान, बाढी पीडित
र विपन्न बस्तीमा आवासको प्रबन्ध, बालविवाह उन्मूलन जस्ता
कार्यक्रम पनि उम्मेदवारका कार्यसचू ीमा थिए ।
उम्मेदवारले आफ्नो दलको के न्द्र तहबाट पाएको घोषणापत्रमा
उल्लिखित विषयहरू नै आफ्ना स्थानीय मद्ु दा हुने बताएका थिए भने
के हीले त्यसलाई आफ्नो स्थानीय तह र वडा अनक
ु ू ल परिमार्जन गरे का
थिए । यसका साथै विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा
देखिएका ‘विसङ्गति’ र ‘विकृ तिलाई’ सधु ार गर्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल
गर्ने पनि चनु ावी मद्ु दा थिए । एक कार्यकाल चलाइसके का उम्मेदवारले
आफ्नो पहिलेको कार्यकालमा शरू
ु गरे का योजना तथा कार्यक्रमलाई
निरन्तरता दिनेमा जोड दिए ।

२.३ आचारसहं िताको पालना
आचारसहि
ं ताको पालना सबै उम्मेदवारले समान रूपले गरे को
पाइएन । अधिकांश उम्मेदवारले प्रयोग गरे का निर्वाचन चिह्न र
झण्डाको आकार आचारसंहिताले तोके को भन्दा ठूला थिए । त्यसै
गरी सवारी साधनको प्रयोग पनि उल्लेख्य थियो । लाउडस्पीकरबाट
प्रसार गरिएका सन्देश र गीत सगं ीतको आवाज अत्यधिक चर्को
थियो । साँझ र रातमा पनि यस्तो आवाज बजिरहने भएकाले झिँजो
लागेको मतदाताले गनु ासो गरे ।
निर्वाचन अधिकृ तको कार्यालयका प्रतिनिधिका अनसु ार
आचारसंहिता उल्लंघनका उजरु ी के ही मौखिक र के ही लिखित
थिए भने तीमध्ये के ही बेनामी पनि थिए । यद्यपि लिखित उजरु ी
निकै कम संख्यामा पर्ने गरे को निर्वाचन अधिकृ तको कार्यालयका
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पदाधिकारीले जानकारी दिए । निर्वाचनमा स्थानीय उम्मेदवारका
विरुद्ध उजरु ी गरी किन आँखी हुने भन्ने सोच हावी भएकाले उजरु ी
धेरै नपरे को बझि
ु यो । अर्कोतर्फ प्रायःजसो उम्मेदवार आफै ले कुनै न
कुनै रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन गरे कोले पनि एकले अर्काको
उजरु ी नगरे को बताइयो ।
लिखित उजरु ी परे पछि निर्वाचन कार्यालयले थप अनगु मन गरे का,
स्पष्टीकरण सोधेकेा के ही उदाहरण थिए । आचारसंहिता उल्लंघन
गर्नेलाई कारबाही नै गरे का उदाहरण भने कमै पाइए । मखु ्य निर्वाचन
अधिकृ तको कार्यालयको अनगु मन टोलीले पोखराको बजार
क्षेत्रबाट १५ लाउडस्पीकर बरामद गरे को थियो । उक्त कार्यालयका
अनगु मन अधिकृ तले कार्यकर्ताको उत्तेजित भिडबाट लाउडस्पीकर
ल्याउनु जोखिमपर्णू भए पनि आफूहरूले त्यो आँट गरे को बताए ।
ती लाउडस्पीकर पनु ः त्यसरी प्रयोग नगर्ने सर्तमा एक पटकका लागि
चेतावनीसहित फिर्ता गरिएको थियो । अधिकांश स्थानमा
आचारसंहिता अनगु मन गर्ने निकायको क्रियाकलाप भने फितलो
देखिन्थ्यो । आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि नियन्त्रणका लागि
लिखित के ही उजरु ीमा स्पष्टीकरण लिने वा विज्ञप्ति निकाल्ने जस्ता
काममा निर्वाचन अधिकृ तका कार्यालयहरू सीमित भएको पाइयो ।

२.४ मौन अवधि
पर्यवेक्षण गरिएका स्थानमा मौन अवधिमा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका
गतिविधि र कार्यक्रम संगठित तथा औपचारिक रूपमा आयोजना
गरे नन् । तर व्यक्तिगत तरिकाले मतदाता भेटघाट गरी सक्रिय रहेको
भने सर्वत्र सनु ियो । पर्यवेक्षकले मौन अवधिमा उम्मेदवार गोप्य
रूपमा घर-घरमा जाने, मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरे को सनु ेका थिए
भने के ही ठाउँमा चनु ाव चिह्न अकि
ं त ब्यानर र झण्डा बोके का गाडी
नै गडु ेको पनि देखे । मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरपरसम्म कुनै
पनि उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री भए मौन अवधिमा हटाउनपु र्ने
भए पनि के ही मतदान स्थल नजिक यस्ता चिह्न मतदानको दिनमा
पनि यथावतै देखिन्थे । धेरै स्थानमा उम्मेदवारले मतदातामाझ नगद
बाँडेको, खानपिन र भोजभतेर गरे को सनु ियो ।

२.५ मतदाता शिक्षा
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सन्देश सञ्चार माध्यम
र यटु ् यबु का साथै अन्य सामाजिक सञ्जालबाट प्रसार गरे को
थियो । त्यसै गरी जिल्लास्थित निर्वाचन अधिकारीहरूले मौन
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अवधिमा मतदान स्थलमा मतदातालाई परिचयपत्र वितरण गर्दा
मतदाता शिक्षा दिइने र मतदान के न्द्रमा मतदाता सचू ना के न्द्र
स्थापना गर्ने बताएका थिए । तर पर्यवेक्षण गरिएका मतदान स्थलमा
न त मतदाता सचू ना के न्द्र स्थापना गरिएको थियो न त मतदातालाई
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कहिले र कहाँ हुनेबारे जानकारी थियो ।
एकादईु मतदान स्थलमा मतदाता परिचयपत्र लिन आएका सीमित
मतदातालाई मतदान गर्ने तरिका सिकाइएको पाइयो । यसबाहेक
के ही मतदान स्थलमा नमनु ा मतदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको
थियो । ती नमनु ा मतदान कार्यक्रम मल
ू तः सरकारी कर्मचारी, मतदान
अधिकृ त, उम्मेदवार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि माझ मात्र
सीमित रहेको र त्यहाँ मतदाताको सहभागिता न्यून रहेको पाइयो ।

२.६ मतदान गर्ने तरिकाबारे अलमल
मतदातामा सही तरिकाले मतदान गर्नेबारे अलमल व्यापक थियो ।
खास गरी धेरै उम्मेदवार भएको पालिका र असम्बन्धित चिह्न समावेश
गरिएको ठूलो आकारको मतपत्र हुनाले अलमल भएको थियो । दईु वा
बढी दलले गठबन्धन गरे का पालिकामा मतदानको सही प्रक्रियाबारे
अलमल अझ बढी व्यापक थियो । उम्मेदवार नभएका चिह्नमा मत
संकेत हुने र मत बदर हुने चिन्ता व्याप्त थियो । नवु ाकोटका एक
निर्वाचन अधिकारीले दलका नेताहरू नै मत संकेतबारे अलमलमा
परी सोध्न आउने गरे को बताए ।

२.७ उम्मेदवारका प्रतिनिधिबाट मतदाता शिक्षा
राजनीतिक दल र उम्मेदवारका कार्यकर्ताले घरदैलो कार्यक्रम गरे र
मतदातालाई मत संकेत गर्न सिकाएको पाइयो । गठबन्धन गरे का
पालिकामा दलका प्रतिनिधिले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई कुन-कुन
चिह्नमा कसरी मत संकेत गर्ने भनेर सिकाएका पनि थिए । गठबन्धन
नगरे का दलले मतदातालाई आफ्नो चनु ाव चिह्न (सातै चिह्न) मा लहरै
मत संकेत गर्न भनेको पाइयो । आफ्नो दल र उम्मेदवारको चिह्नमा मत
सक
ं े त गर्नु भन्नेमा नै उनीहरूले बढी ध्यान दिएका थिए । गठबन्धन
गरे का दलका के ही उम्मेदवारमा बदर मत बढी भएर निर्वाचनमा
पराजित भइने हो कि भन्ने चिन्ता भने थियो । अर्कोतर्फ के न्द्रीय तहमा
गठबन्धन गरे का दलहरूको पनि स्थानीय तहमा भागबन्डा नमिलेका
कारण बेग्लै उठे का र के ही स्थानमा दलका विद्रोही उम्मेदवार हुदँ ा
मतदाता अलमलिएका थिए ।

२.८ मतदाता परिचयपत्र वितरण

२.९ मतदाता नामावली र परिचयपत्रमा त्रुटि

माघ २४, २०७८ मा निर्वाचन मिति घोषणा भइसके पछि नयाँ
मतदाता थप्न रोकिएको थियो । २०७८ फागनु मा जिल्ला निर्वाचन
कार्यालयले स्थानीय तहमा मतदाताको विवरण अद्यावधिक
गर्न अनरु ोध गरिएको थियो र वडा तहबाट आएका विवरण
सच्याउने अनरु ोधलाई आयोगमा पठाएर अद्यावधिक गरिएको
थियो । त्यसपछि तयार भएका मतदाता परिचयपत्र वैशाख २८ र
२९ मा सम्बन्धित मतदान स्थलबाट वितरण गरिएको थियो । २०७४
सालमा परिचयपत्र लिएका मतदाताले सोही परिचयपत्र नै प्रयोग
गर्ने हुनाले पछि थपिएका मतदाताको मात्रै परिचयपत्र यसपटक
आयोगले वितरणका लागि पठाएको थियो । त्यसबाहेक, नाम, थर,
ठे गानालगायत त्रुटि सच्याउन आवेदन दिएका मतदाता र मतदान
स्थल/के न्द्र अद्यावधिक गरिएका स्थानका मतदातालाई मात्र नयाँ
परिचयपत्र बाँडिएको थियो । उदाहरणका लागि, रामेछापको मन्थली
नगरपालिकाको वडा नं. १ मा मतदान स्थल परिवर्तन भएकाले
वडाभरका परू ै मतदाताका लागि नयाँ परिचयपत्र पठाइएको थियो र
मतदातालाई नयाँ मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य लिनपु र्ने जानकारी
दिइएको थियो ।

विभिन्न स्थानमा के ही मतदाताको नाम नामावलीमा छुटेको गनु ासो
सनु ियो । अर्कातिर, के ही मतदाताको नाम, थर, ठे गाना, मतदान स्थल,
उमेर, लिङ्ग जस्ता विवरणमा त्रुटि भएको पनि पाइयो । नवु ाकोटमा
एक महिलाको परिचयपत्रमा लिङ्ग परुु ष उल्लेख भएको र उनको
उम्मेदवारी दर्तामै समस्या भएपछि तरुु न्त निर्वाचन आयोगमा सच्याउन
अनरु ोध गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीले
बताए । कास्कीको माछापच्ु छ्रे गाउँपालिकामा नागरिकताको
प्रतिलिपि लिएका के ही व्यक्तिको नागरिकता परिचयपत्र नम्बर
बदलिएको पाइयो । मतदाता परिचयपत्रमा परु ानै नम्बर उल्लेख
भएकाले कर्मचारीले मतदाता परिचयपत्र दिन आनाकानी गरे का
थिए । सोही पालिकामा अर्का एक मतदाताले आफूले २०७४
को निर्वाचनमा अर्को मतदान स्थलमा भोट हालेको तर यसपटक
बिनाकुनै जानकारी मतदान स्थल परिवर्तन भएर आएको दाबी
गरे का थिए । उनले आफूलाई पायक परे को मतदान स्थलबाट टाढा
सारिदिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे का थिए । रामेछापको मन्थली
नगरपालिकाको एक मतदान स्थलमा एक मतदाताको नाम सचू ीमा
उल्लेख भए पनि परिचयपत्र भने भेटिएन । अर्घाखाँचीको मालारानी
गाउँपालिकामा वितरण गरिएको एक परिचयपत्रमा जिल्लाको नाम
अर्घाखाँची हुनपु र्नेमा सोलख
ु मु ्बु थियो र बाबआ
ु माको नाम पनि
अस्पष्ट थियो । के ही मतदान स्थलमा उही नाम र उही विवरणका दईु दईु परिचयपत्र पनि फे ला परे का थिए । धेरै स्थानमा मृत्यु भइसके का
व्यक्तिको विवरण मतदाता नामावलीबाट नहटाइएको पाइयो ।

मतदान स्थल परिवर्तन भएका बाहेकका मतदान स्थलमा वितरण
गर्नुपर्ने मतदाता परिचयपत्रको संख्या निकै कम थियो र सबैजसो
स्थानमा सहज रूपमा वितरण भएको पाइयो । नागरिकता, राष्ट्रिय
परिचयपत्र वा आफ्नो परिचय खल्ने
ु कागजातका आधारमा मतदाता
र एकाघरका सदस्यहरूको परिचयपत्र दिइएको थियो । तर के ही
मतदान स्थलमा दलका कार्यकर्ताले मतदाता परिचयपत्र एकमष्ठु
लिएर गए । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाको एक मतदान
स्थलमा मतदान अधिकृ तले परिचयपत्र वितरण गर्दै गर्दा दलका
एक प्रतिनिधिले १२५ परिचयपत्र आफूले वितरण गर्ने भनेर लिएर
गएका थिए । विपक्षी दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ताले यसबारे
जानकारी पाउनासाथ प्रदर्शन र नाराबाजी गरे जसले गर्दा मतदान
स्थल तनावपर्णू भएको थियो । पछि सरक्षा
ु निकायको समन्वयमा
ती व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सबै परिचयपत्र मतदान
अधिकृ तलाई जिम्मा लगाएपछि स्थिति सामान्य भएको थियो । यस्तै
घटना लमही नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा पनि
भएको थियो ।

२.१० मतदानको दिनका गतिविधि
मतदान स्थलको तयारी
पर्यवेक्षण गरिएका सबै मतदान स्थल/के न्द्रमा निर्वाचन सामग्री, सरक्षा
ु
व्यवस्था, कर्मचारीको व्यवस्थापन र सर्वदलीय बैठक लगायतका
सम्पूर्ण तयारी एक दिनपहिले नै सम्पन्न गरिएको पाइयो । मतदानको
दिन मतदान अधिकृ त र अन्य कर्मचारीहरू मतदान स्थलमा समयमै
उपस्थित थिए । तर कास्कीको माछापच्ु छ्रे गाउँपालिकाको एक
मतदान के न्द्रमा एक जना कर्मचारी अकस्मात बिरामी परे काले
अनपु स्थित थिए । सबै मतदान स्थलमा मतदान सञ्चालन गर्न
चाहिने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छाप, मसीलगायत आवश्यक
सबै सामग्री उपलब्ध थिए । तर के ही मतदान स्थलमा भने फर्निचर,
शौचालय, पिउने पानी आदि जस्ता सविध
ु ा नभएको पाइयो ।

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को पर्यवेक्षण
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मतदान शुरूआत
पर्यवेक्षण गरिएका ७० मतदान स्थल/के न्द्रमध्ये ६० मतदान के न्द्रमा
७:०० बजे नै मतदान शरू
ु भएको थियो भने बाँकी १० मतदान
स्थल/के न्द्रमा करिब आधा घण्टादेखि एक घण्टा ढिलो भयो । मल
ू तः
मतदान स्थलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समयमै उपस्थित
नभएकोले यस्तो ढिलाइ भएको थियो । त्यसबाहेक, मतदान स्थल/
के न्द्रमा खटिएका कर्मचारीको अलमल र व्यवस्थापकीय पक्षमा
सामान्य विवादका कारण पनि ढिलाइ भएको थियो । उम्मेदवारहरू
आफ्नो फोटो र मत चिह्न भएको परिचयपत्रसहित उपस्थित हुदँ ा तथा
मतदाताले मोबाइल साथमा लिएर मतदान गर्न जान पाउने/नपाउने
विषयमा विवाद हुदँ ा र दलका कार्यकर्ताले फोटोसहितको मतदाता
सचू ी पाउनपु र्ने माग राख्दा के ही स्थानमा विलम्ब भएको थियो ।
के ही स्थानमा मतदान अधिकृ तले उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई ७ बजे
अगावै परिचयपत्र वितरण नगर्दा र मत संकेत गर्ने गोप्य कक्ष समयमै
नबनाउनाले पनि ढिलाइ भएको थियो ।

मतदाता व्यवस्थापन
मतदाता मतदान प्रक्रिया शरू
ु हुनअ
ु गावै मतदान स्थलमा आउन र
लामबद्ध हुन थालेका थिए । महिला र परुु ष छुट्टाछुट्टै पक्ति
ं मा थिए ।
सबैजसो मतदान स्थलमा बच्चा सहितका महिला, ज्येष्ठ नागरिक,
बिरामी, अपांगता भएका व्यक्तिलाई लाममा बस्न नपर्ने गरी छुट्टै र
छिट्टै मतदान गर्न प्राथमिकता दिइएको थियो । के ही मतदान स्थलमा
ज्येष्ठ नागरिकलाई मतपत्र लिने बेला कुर्नुपरे मा बस्ने कुर्सीको व्यवस्था
पनि गरिएको थियो । तर पर्यवेक्षण गरिएका धेरैजसो मतदान स्थल/
के न्द्र साँघरु ा थिए । ती अपांग, असक्त, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री थिएनन् ।
पर्यवेक्षण गरिएकामध्ये करिब एक दर्जन मतदान स्थलमा मतदाता
नामावलीमा नाम रुजू गर्ने काम छिटो छरितो नहुदँ ा मतदान प्रक्रिया
व्यवस्थित हुन सके का थिएन । मतदाता परिचयपत्रको क्रमसंख्या
र मतदाता नामावलीमा भएको क्रमसंख्या नमिलेकोले रुजू गर्ने
प्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार पाना पल्टाइरहनपु रे को सबैतिर देखिएको
थियो । पर्यवेक्षण गरिएका ७० मतदान के न्द्रमध्ये आधाभन्दा बढीमा
मतदाता नामावली सचू ी मतदान स्थल बाहिर टाँसिएको पाइएन ।
यसले गर्दा एकभन्दा बढी के न्द्र भएका मतदान स्थलमा मतदाता कुन
के न्द्र/पक्ति
ं मा लामबद्ध हुने अलमल थियो । कै लालीको टिकापरु
नगरपालिकाको एक मतदान स्थलमा धेरै (१३ ओटा) के न्द्र थिए । उक्त
मतदान स्थलमा मतदाता नामावलीमा रहेको क्रमसंख्या र मतदाता
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परिचयपत्रमा भएको क्रमसंख्या नमिल्दा मतदान अधिकृ तले निकै
समस्या झेले । मतदाता चर्को घाममा लामो लाइनमा उभिएर नाम रुजू
गर्ने ठाउँ पगु ्दा बल्ल आफू अघिदेखि उभिएको के न्द्रमा आफ्नो नाम
नभएको र फे रि अर्को लाइनमा उभिनपु र्ने भएपछि के हीले मतदान नै
नगरी फर्के का थिए । यसले मतदातामा आक्रोश पनि पैदा गरे को थियो
र मतदान के न्द्रमा तनाव पनि सिर्जना गरे को थियो ।
मतदान अधिकृ तले पनि मतदाता नामावलीको क्रमसंख्या र मतदाता
क्रमसंख्या नमिलेको जानकारी एक दिनअघि मात्र आयोगबाट
जानकारी पाएको बताए । हतारमा मतदाता क्रमसखं ्या र नामसहित
मतदाता सचू ी के न्द्रमा टाँसेर पनि समस्या समाधान भएको थिएन ।
मतदाताहरू आफ्नो नाम कुन मतदान के न्द्रमा छ भनेर खोज्न निकै
भौतारिनु परे को थियो ।

मतदान गर्नबाट वञ्चित
पर्यवेक्षण गरिएका मतदान के न्द्रमा के ही व्यक्तिले मतदान गर्न
नपाएका उदाहरण फे ला परे । मतदाता परिचयपत्र भए पनि मतदाता
नामावलीमा नाम नभेटिएको, नाम मिलेको तर थर नमिलेको,
मतदाता नामावलीमा नाम भएको तर मतदाता परिचयपत्र र अन्य
परिचयपत्र आफूसँग नभएको जस्ता कारणले गर्दा मतदाताहरूले
भोट हाल्न नपाएको देखियो ।

गोपनीयता
पर्यवेक्षणका क्रममा अधिकांश मतदान के न्द्रमा मतदाताको
गोपनीयता भगं नहोस् भनी पर्याप्त ध्यान दिएको पाइयो । तर के ही
मतदान के न्द्रमा भने उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू पटक-पटक यताउता गर्ने गरे को, गोप्य कक्षसम्म पगु ्ने वा मतदातालाई संकेत गर्ने
र अह्राउने गरे को पर्यवेक्षणका क्रममा देखियो । मतदान स्थल/
के न्द्र साँघरु ो भएकाले भिडभाड हुदँ ा गोपनीयतामा खलल पगु ेको
पाइयो । के ही मतदान स्थलमा मत सक
ं े त गर्ने गोप्य कक्ष मतदाता
बाहिर निस्कने बाटो नजिक हुनाले सरक्षा
ु कर्मी र अन्य मतदाताले हेर्न
सक्ने देखिन्थ्यो । कतै त्यस्तो कक्ष भएकै स्थान नजिकबाट मानिस
शौचालय ओहोरदोहोर गर्दा मतदातालाई गोप्य मतदान गर्न बाधा
परे को थियो ।

असक्तलाई सहयोगी
आफै मत संकेत गर्न नसक्ने मतदाताले एकाघरका सदस्यको मद्दत
लिई मतदान गर्न पाउने सविध
ु ा सबैजसो मतदान स्थलमा थियो ।
तर के ही स्थानमा एकै व्यक्तिले दईु वा दईु भन्दा बढी मतदातालाई
सघाउँदा भने विवाद भएको थियो । आफै मत सक
ं े त गर्न सक्ने
मतदातालाई समेत उम्मेदवारका समर्थकले मत हालिदिने गरे का
थिए । त्यस्ता के ही घटनामा प्रतिस्पर्धी अन्य उम्मेदवारका
प्रतिनिधिले विरोध पनि गरे का थिए । यस्तो विवाद बढ्दै जाँदा
रसवु ाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको एक मतदान स्थल र
प्युठानको झिमरूक गाउँपालिकाको एक मतदान स्थललगायत अन्य
के ही स्थानमा मतदान कार्यसमेत स्थगित गर्नुपरे को र विवाद समाधान
भएपछि मतदान चालु भएको थियो ।

सवारी साधनको प्रयोग
निर्वाचनका दिन सर्वसाधारणलाई सवारी चलाउन अनमु ति थिएन ।
तर उम्मेदवारका सवारी साधनले मतदाता ओसारे को पर्यवेक्षकले
देखे । यस्ता सवारी साधनले बढीजसो वृद्ध-वृद्धा, असक्त, बिरामी
मतदातालाई मतदान स्थलसम्म पऱु ्याउने गरे को देखिन्थ्यो ।
मतदानको दिन सवारी साधन चलाउन नपाउने नियमबारे मतदाताले
प्रश्न उठाएका थिए । धेरै मतदाताले मतदानस्थलसम्म पगु ्न निकै
कष्ट भोगेको बताए । उनीहरूका अनसु ार सवारी चलाउन अनमु ति
भएमा खासगरी वृद्ध, अपाङ्गता भएका, गर्भवती तथा नवजात
शिशु सहितका महिलालाई मतदान स्थलसम्म पगु ्न सहज र छिटो हुने
बताए । यातायातको सहज पहुचँ भए मतदाताको सहभागितामा पनि
वृद्धि हुने नागरिकको राय थियो ।

अलमलले भोट गर्न पाएनन् । तर पछि ‘क’ मतदान के न्द्रमा उनको
नाम भेटिएको र भोट हाल्न दिनपु र्ने माग गरे र मतदानस्थल बाहिर
नाराबाजी भएपछि सर्वदलीय सहमतिमा मतपेटिकाको सिल तोड्ने
निर्णय भयो । निर्णयबमोजिम मतपेटिकाको सिल तोड्ने काम हुदँ ै
थियो । तर, त्यहीबीच ती मतदाताले आफ्नो मतपत्र ‘ख’ के न्द्रको
मतपेटिकामा खसालिदिए । यसबाट अर्को समस्या निम्तियो । फे रि
मचु ल्का
ु मा सोही अनसु ारको व्यहोरा उल्लेख गरी समाधान गरियो ।

२.११ मतगणना
धेरैजसो स्थानमा मतगणना वैशाख ३१ गते शरू
ु गरिएको
थियो । के ही स्थानमा भने मतदान सकिएकै बेलक
ु ी मतगणना शरू
ु
गरियो । हिमाली जिल्लाका के ही स्थानमा मतपेटिका गणनास्थलसम्म
पऱु ्याउन एकदेखि दईु दिनसम्म लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा
मतगणना ढिला शरू
ु भएको थियो । मतगणना शरू
ु गर्नुभन्दा पहिले
निर्वाचन अधिकृ त (मतदान सकिएपछि मतगणना अधिकृ त) को
नेततृ ्वमा सर्वदलीय बैठक गरी के -कस्तो मत संकेतलाई सदर-बदर
मान्ने, गणना स्थलमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि संख्या, उनीहरूको
पहुचँ आदिबारे निर्णय गरिएको थियो । धेरै पालिकामा मतगणना
शरू
ु गर्न खासै विवाद भएको पाइएन । तर काठमाडौ ँमा मतगणना
शरू
ु हुनभु न्दा पहिले गरिएको सर्वदलीय बैठकमा पाँच जना स्वतन्त्र
उम्मेदवारको पक्षबाट एक जना मात्र प्रतिनिधि आपसी सहमतिबाट
राख्न पाउने निर्णय भएपछि मेयर पदका उम्मेदवार बालेन शाहको
समहू ले असन्तुष्टि जनाएर निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको
थियो । पछि स्वतन्त्रबाट पनि एक-एक प्रतिनिधि बस्न पाउने सहमति
भएपछि मतगणना शरू
ु गरियो । उम्मेदवार र मतदाता धेरै भएको
स्थानमा मतगणना प्रक्रिया ससु ्त र बोझिलो थियो । मतपत्रमा
मतसंकेत सदर-बदरबारे गणक र उम्मेदवारका प्रतिनिधिमा बझु ाइको
एकरूपता नहुदँ ा पनि मतगणना ढिलो भएको थियो ।

समापन
पर्यवेक्षण गरिएका अधिकांश मतदान स्थलमा अपराह्न ५ बजे मतदान
सम्पन्न भयो । तर हावाहुरी र वर्षाको कारणले मतदान स्थगित भई
पनु : सञ्चालन गर्दा के ही स्थानमा समापन अलिकति ढिलो भएको
थियो ।
कै लालीको जानकी गाउँपालिकाको एक मतदान के न्द्रमा एउटा
मतदान गर्न सिलबन्दी गरिसके को मतपेटिका पनु : खोलियो । ५ बजे
अगावै मतदाता लाइनमा बसेका एक मतदाताले नाम र क्रमसंख्याको

३. पर्यवेक्षणमा भोगिएका चुनौती
डीआरसीएनका ११ पर्यवेक्षकलगायत अन्य ससं ्थाका पर्यवेक्षकलाई
समयमै मतदान स्थलमा पहुचँ दिइएको थिएन । के ही पर्यवेक्षकले
अतिरिक्त अनरु ोध गरे पछि वा मतदान शरू
ु भइसके पछि दिउँसो
मात्र मतदान स्थलमा प्रवेश पाएका थिए । कतै सरक्षा
ु कर्मीले र
कतै मतदान अधिकृ तले यस्तो अवरोध गरे का थिए । सरक्षा
ु कर्मी र
मतदान अधिकृ तमा पर्यवेक्षणबारे बझु ाइ र समन्वयको अभाव स्पष्ट

नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को पर्यवेक्षण
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झल्किन्थ्यो । मतदान स्थलमा पहुचँ पाएका के ही पर्यवेक्षकलाई
मतदान अधिकृ त र सरक्षा
ु कर्मीले मतदान प्रक्रिया एकछिन अवलोकन
गरे र बाहिर जान भनेका थिए । यसले गर्दा के ही पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण
गर्न असहज महससु गरे का थिए र तिनले मतदान प्रक्रियाका सम्पूर्ण
पक्ष पर्यवेक्षण गर्न पाएनन् । बढु ानिलकण्ठ नगरपालिकाको एक
मतदान के न्द्र र बङ्गलाचल
ु ी गाउँपालिकाको एक मतदान के न्द्रमा
डीआरसीएनलगायत अन्य संस्थाका पर्यवेक्षकलाई मतदान स्थलमा
प्रवेश दिइएन ।

४. सझ
ु ाव

 मतदाता परिचयपत्र र नामावली अद्यावधिक गर्दा नामको शद्ध
ु ता,
क्रमसंख्या, एकै मतदाताको एकभन्दा बढी प्रविष्टि, मृतकका
नाम, र छुटेका मतदाताबारे निर्वाचन आयोगले विशेष सजगता
अपनाउनपु र्ने,
 मतपत्रलाई बुझिने र सजिलो बनाउन सम्बन्धित पालिकामा
उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको चिह्न मात्र समावेश गरी सानो
मतपत्र बनाउनपु र्ने,
निर्वाचन आयोगको एक पर्यवेक्षकले एक मात्र मतदान स्थलमा  मतदान अधिकृ त र मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीलाई
पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले डीआरसीएनको पर्यवेक्षण
मतदान प्रक्रिया र पर्यवेक्षणबारे पर्याप्त तालिम दिइनपु र्ने,
विधि र तथ्यांक संकलन कार्यमा प्रतिकूल असर परे को थियो ।  मतदान स्थलमा खटिएका सरक्षा
ु कर्मीलाई मतदान प्रक्रिया र
यद्यपि, निर्वाचन आयोगको यस प्रावधानमा एकरूपता भने पाइएन ।
पर्यवेक्षणबारे पर्याप्त तालिम दिइनपु र्ने,
के ही ससं ्थाका पर्यवेक्षकलाई भने मतदान स्थल नतोके र “काठमाडौ ँ  निर्वा च न आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम गर्नुपर्ने ,
उपत्यका भरी” र “जिल्ला भरी” पर्यवेक्षण गर्न अनमु ति दिइएका
प्रभावकारिताका लागि स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नुपर्ने,
परिचयपत्र पनि आयोगले जारी गरे को भेटियो । त्यसै गरी सवारी  मतदानको दिन मतदातालाई मतदानस्थलमा सहज पहुचँ का लागि
साधन प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रमा पनि एकरूपता थिएन । त्यसमाथि
सवारी साधन चलाउन नपाउने नियम बदल्नुपर्ने । यसले, खास
पर्यवेक्षणमा खटिएका सबै पर्यवेक्षकले सवारी अनमु ति नपाउँदा
गरी, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा नवजात शिशु
तोकिएको पर्यवेक्षण स्थलसम्म आवतजावत गर्न कठिन भएको
सहितका महिलालाई मतदान स्थलसम्म पगु ्न सहज र छिटो हुने,
थियो ।
र मतदाता सहभागिता पनि वृद्धि हुने,
 मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय र स्तनपान कक्षको व्यवस्था
हुनपु र्ने,
 मतदान स्थल फराकिलो तथा अपांगता भएका व्यक्ति र वृद्ध मैत्री
बनाउनपु र्ने,
 मतगणना छिटो र छरितो बनाउनपु र्ने,
 पर्यवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षण
गर्ने संस्थालाई निर्वाचन प्रक्रिया शरू
ु हुनासाथ अनमु ति तथा
पर्यवेक्षक अनमु तिपत्र उपलब्ध गराउनपु र्ने,
 पर्यवेक्षण गर्नका लागि कुनै एक मात्र मतदान स्थलमा सीमित
हुनपु र्ने बाध्यकारी नियम हटाउनपु र्ने ।
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डेमोक्रे सी रिसोर्स सेन्टर नेपाल

