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१. पिरचय
वैशाख ३०, २०७९ मा नेपालका ७५३ थानीय तहको िनवार्चन
स प न भयो । डेमोक्रेसी िरसोसर् से टर नेपाल (डीआरसीएन) ले यस
िनवार्चनको पयर्वेक्षण गर्यो ।1 पयर्वेक्षणका लािग डीआरसीएनले
सातै प्रदेशका ५४ थानीय तहमा ७० जना पयर्वेक्षक पिरचालन
गर्यो । पयर्वेक्षकले िनवार्चन पवू र्का िक्रयाकलाप, मतदान प्रिक्रया र
मतदान प ातका गितिविधको पयर्वेक्षण गरे का िथए ।

२. पयर्वेक्षण गिरएका िविवध पक्ष
२.१ चुनावी प्रचारप्रसार
पयर्वेक्षण गिरएका सबै पािलकामा उ मेदवारले मनोनयन दतार्
गरे दिे ख नै चनु ावी प्रचारप्रसार शु गरे का िथए । पैदल र्याली र
घरदैलो कायर्क्रम प्रचारप्रसारका मख्ु य मा यम िथए । उ मेदवारले
पािलकामा मोटरसाइकल र्याली, कोणसभा र आमसभा ज ता
िक्रयाकलाप पिन गरे का िथए । र्यालीमा सवारी साधनमा झ डा,
यानर र चनु ाव िच अिं कत सामग्री राख्ने, पचार्-प लेट, घोषणापत्र
तथा प्रितज्ञापत्र िवतरण गनेर्, पीकरबाट गीत सगं ीतका साथै स देश
बजाउने आिद धेरैजसो पािलकामा गिरएको िथयो । २०७४ को
थानीय तहको चनु ावको तल
ु नामा यसपटक यानर, पो टर तथा
चनु ाव िच अिं कत सामग्रीको प्रयोग के ही घटेको नागिरकले बताए ।
के ही थानमा भने मोटरसाइकल र अ य सवारीसाधनको प्रयोग िनकै
बढी देिख यो । कतै-कतै प्रचारप्रसारमा बालबािलका पिन समावेश
िथए ।
यस िनवार्चनमा उ मेदवार र ितनका समथर्कले प्र यक्ष भेटघाटका
अितिरक्त सामािजक स जाल र स चारका अ य मा यमको पिन
अिधकतम प्रयोग गरे को पाइयो । खास गरी फे सबक
ु माफर् त ितनले
मतदातासँग भोट मागेका िथए । उ मेदवारले थानीय पत्रपित्रका,
एफएम रे िडयो र अनलाइन समाचार पोटर्लमाफर् त प्रचार सामग्री
सावर्जिनक गरे का िथए । उ मेदवारको त वीर र भोट िदन आग्रह
गिरएको यानरह चोक-चोकमा टाँिगएको पिन िनकै देिख यो ।
चनु ाव िच अिं कत झ डा कितपय घरमा रािखएको िथयो । यसबाहेक
मतदातालाई प्र यक्ष टेिलफोन गरे र, एसएमएस र वचािलत टेिलफोन
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कलबाट पिन मत मािगएको िथयो । नागिरकले आ नो फोन न बर
उ मेदवार र उनका प्रितिनिधको हातमा कसरी पग्ु यो भनेर िच ता
यक्त गरे ।

२.२ चुनावी मु ा
उ मेदवारका चनु ावी मु ा मख्ु यतः थानीय सेवा प्रवाह र पवू ार्धार
िवकासमै के ि द्रत िथए । अिधकांश उ मेदवारले मतदाता समक्ष
बाटो-घाटो िनमार्णका साथै िशक्षा, वा य र कृ िष सेवा सधु ार,
खानेपानीको यव था, पयर्टन र रोजगार प्रवद्धर्न आिद िवषय
आ नो प्राथिमकतामा रहेको बताएका िथए । कितपय उ मेदवारले
आ नो पािलकालाई नमनु ा गाउँ/नगर पािलका बनाउने ल य राखेको
बताए । के ही पािलकामा सक
ु ु मबासी सम या समाधान, बाढी पीिडत
र िवप न ब तीमा आवासको प्रब ध, बालिववाह उ मल
ू न ज ता
कायर्क्रम पिन उ मेदवारका कायर्सचू ीमा िथए ।
उ मेदवारले आ नो दलको के द्र तहबाट पाएको घोषणापत्रमा
उि लिखत िवषयह नै आ ना थानीय मु ा हुने बताएका िथए भने
के हीले यसलाई आ नो थानीय तह र वडा अनक
ु ू ल पिरमाजर्न गरे का
िथए । यसका साथै िवगत पाँच वषर्मा थानीय सरकार स चालनमा
देिखएका ‘िवसङ्गित’ र ‘िवकृ ितलाई’ सधु ार गनेर् र भ्र ाचार िनमल
र्ू
गनेर् पिन चनु ावी मु ा िथए । एक कायर्काल चलाइसके का उ मेदवारले
आ नो पिहलेको कायर्कालमा शु गरे का योजना तथा कायर्क्रमलाई
िनर तरता िदनेमा जोड िदए ।

२.३ आचारसिं हताको पालना
आचारसिं हताको पालना सबै उ मेदवारले समान पले गरे को
पाइएन । अिधकांश उ मेदवारले प्रयोग गरे का िनवार्चन िच र
झ डाको आकार आचारसंिहताले तोके को भ दा ठूला िथए । यसै
गरी सवारी साधनको प्रयोग पिन उ लेख्य िथयो । लाउड पीकरबाट
प्रसार गिरएका स देश र गीत संगीतको आवाज अ यिधक चक
िथयो । साँझ र रातमा पिन य तो आवाज बिजरहने भएकाले िझँजो
लागेको मतदाताले गनु ासो गरे ।
िनवार्चन अिधकृ तको कायार्लयका प्रितिनिधका अनसु ार
आचारसिं हता उ लंघनका उजरु ी के ही मौिखक र के ही िलिखत
िथए भने तीम ये के ही बेनामी पिन िथए । यद्यिप िलिखत उजरु ी
िनकै कम संख्यामा पनेर् गरे को िनवार्चन अिधकृ तको कायार्लयका
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पदािधकारीले जानकारी िदए । िनवार्चनमा थानीय उ मेदवारका
िव द्ध उजरु ी गरी िकन आँखी हुने भ ने सोच हावी भएकाले उजरु ी
धेरै नपरे को बिु झयो । अक तफर् प्रायःजसो उ मेदवार आफै ले कुनै न
कुनै पमा आचारसंिहता उ लंघन गरे कोले पिन एकले अकार्को
उजरु ी नगरे को बताइयो ।
िलिखत उजरु ी परे पिछ िनवार्चन कायार्लयले थप अनगु मन गरे का,
प ीकरण सोधेकेा के ही उदाहरण िथए । आचारसंिहता उ लंघन
गनेर्लाई कारबाही नै गरे का उदाहरण भने कमै पाइए । मख्ु य िनवार्चन
अिधकृ तको कायार्लयको अनगु मन टोलीले पोखराको बजार
क्षेत्रबाट १५ लाउड पीकर बरामद गरे को िथयो । उक्त कायार्लयका
अनगु मन अिधकृ तले कायर्कतार्को उ िे जत िभडबाट लाउड पीकर
याउनु जोिखमपणू र् भए पिन आफूह ले यो आँट गरे को बताए ।
ती लाउड पीकर पनु ः यसरी प्रयोग नगनेर् सतर्मा एक पटकका लािग
चेतावनीसिहत िफतार् गिरएको िथयो । अिधकांश थानमा
आचारसंिहता अनगु मन गनेर् िनकायको िक्रयाकलाप भने िफतलो
देिख यो । आचारसंिहता उ लंघनका गितिविध िनय त्रणका लािग
िलिखत के ही उजरु ीमा प ीकरण िलने वा िवज्ञि िनका ने ज ता
काममा िनवार्चन अिधकृ तका कायार्लयह सीिमत भएको पाइयो ।

२.४ मौन अविध
पयर्वेक्षण गिरएका थानमा मौन अविधमा उ मेदवारले प्रचारप्रसारका
गितिविध र कायर्क्रम सगं िठत तथा औपचािरक पमा आयोजना
गरे नन् । तर यिक्तगत तिरकाले मतदाता भेटघाट गरी सिक्रय रहेको
भने सवर्त्र सिु नयो । पयर्वेक्षकले मौन अविधमा उ मेदवार गो य
पमा घर-घरमा जाने, मतदातालाई प्रभािवत पानेर् गरे को सनु ेका िथए
भने के ही ठाउँमा चनु ाव िच अिं कत यानर र झ डा बोके का गाडी
नै गडु ेको पिन देखे । मतदान थलको तीन सय िमटर वरपरस म कुनै
पिन उ मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री भए मौन अविधमा हटाउनपु नेर्
भए पिन के ही मतदान थल निजक य ता िच मतदानको िदनमा
पिन यथावतै देिख थे । धेरै थानमा उ मेदवारले मतदातामाझ नगद
बाँडेको, खानिपन र भोजभतेर गरे को सिु नयो ।

२.५ मतदाता िशक्षा
िनवार्चन आयोगले िनवार्चनस ब धी स देश स चार मा यम
र यटु ् यबु का साथै अ य सामािजक स जालबाट प्रसार गरे को
िथयो । यसै गरी िज लाि थत िनवार्चन अिधकारीह ले मौन

2

डेमोक्रेसी िरसोसर् से टर नेपाल

अविधमा मतदान थलमा मतदातालाई पिरचयपत्र िवतरण गदार्
मतदाता िशक्षा िदइने र मतदान के द्रमा मतदाता सचू ना के द्र
थापना गनेर् बताएका िथए । तर पयर्वेक्षण गिरएका मतदान थलमा
न त मतदाता सचू ना के द्र थापना गिरएको िथयो न त मतदातालाई
मतदाता िशक्षा कायर्क्रम किहले र कहाँ हुनेबारे जानकारी िथयो ।
एकादईु मतदान थलमा मतदाता पिरचयपत्र िलन आएका सीिमत
मतदातालाई मतदान गनेर् तिरका िसकाइएको पाइयो । यसबाहेक
के ही मतदान थलमा नमनु ा मतदान कायर्क्रम आयोजना गिरएको
िथयो । ती नमनु ा मतदान कायर्क्रम मल
ू तः सरकारी कमर्चारी, मतदान
अिधकृ त, उ मेदवार र राजनीितक दलका प्रितिनिध माझ मात्र
सीिमत रहेको र यहाँ मतदाताको सहभािगता यनू रहेको पाइयो ।

२.६ मतदान गनेर् तिरकाबारे अलमल
मतदातामा सही तिरकाले मतदान गनेर्बारे अलमल यापक िथयो ।
खास गरी धेरै उ मेदवार भएको पािलका र अस बि धत िच समावेश
गिरएको ठूलो आकारको मतपत्र हुनाले अलमल भएको िथयो । दईु वा
बढी दलले गठब धन गरे का पािलकामा मतदानको सही प्रिक्रयाबारे
अलमल अझ बढी यापक िथयो । उ मेदवार नभएका िच मा मत
सक
ं े त हुने र मत बदर हुने िच ता या िथयो । नवु ाकोटका एक
िनवार्चन अिधकारीले दलका नेताह नै मत संकेतबारे अलमलमा
परी सो न आउने गरे को बताए ।

२.७ उ मेदवारका प्रितिनिधबाट मतदाता िशक्षा
राजनीितक दल र उ मेदवारका कायर्कतार्ले घरदैलो कायर्क्रम गरे र
मतदातालाई मत संकेत गनर् िसकाएको पाइयो । गठब धन गरे का
पािलकामा दलका प्रितिनिधले गठब धनका उ मेदवारलाई कुन-कुन
िच मा कसरी मत सक
ं े त गनेर् भनेर िसकाएका पिन िथए । गठब धन
नगरे का दलले मतदातालाई आ नो चनु ाव िच (सातै िच ) मा लहरै
मत संकेत गनर् भनेको पाइयो । आ नो दल र उ मेदवारको िच मा मत
संकेत गनर्ु भ नेमा नै उनीह ले बढी यान िदएका िथए । गठब धन
गरे का दलका के ही उ मेदवारमा बदर मत बढी भएर िनवार्चनमा
परािजत भइने हो िक भ ने िच ता भने िथयो । अक तफर् के द्रीय तहमा
गठब धन गरे का दलह को पिन थानीय तहमा भागब डा निमलेका
कारण बेग्लै उठे का र के ही थानमा दलका िवद्रोही उ मेदवार हुदँ ा
मतदाता अलमिलएका िथए ।

२.८ मतदाता पिरचयपत्र िवतरण

२.९ मतदाता नामावली र पिरचयपत्रमा त्रुिट

माघ २४, २०७८ मा िनवार्चन िमित घोषणा भइसके पिछ नयाँ
मतदाता थ न रोिकएको िथयो । २०७८ फागनु मा िज ला िनवार्चन
कायार्लयले थानीय तहमा मतदाताको िववरण अद्याविधक
गनर् अनरु ोध गिरएको िथयो र वडा तहबाट आएका िववरण
स याउने अनरु ोधलाई आयोगमा पठाएर अद्याविधक गिरएको
िथयो । यसपिछ तयार भएका मतदाता पिरचयपत्र वैशाख २८ र
२९ मा स बि धत मतदान थलबाट िवतरण गिरएको िथयो । २०७४
सालमा पिरचयपत्र िलएका मतदाताले सोही पिरचयपत्र नै प्रयोग
गनेर् हुनाले पिछ थिपएका मतदाताको मात्रै पिरचयपत्र यसपटक
आयोगले िवतरणका लािग पठाएको िथयो । यसबाहेक, नाम, थर,
ठे गानालगायत त्रिु ट स याउन आवेदन िदएका मतदाता र मतदान
थल/के द्र अद्याविधक गिरएका थानका मतदातालाई मात्र नयाँ
पिरचयपत्र बाँिडएको िथयो । उदाहरणका लािग, रामेछापको म थली
नगरपािलकाको वडा नं. १ मा मतदान थल पिरवतर्न भएकाले
वडाभरका परू ै मतदाताका लािग नयाँ पिरचयपत्र पठाइएको िथयो र
मतदातालाई नयाँ मतदाता पिरचयपत्र अिनवायर् िलनपु नेर् जानकारी
िदइएको िथयो ।

िविभ न थानमा के ही मतदाताको नाम नामावलीमा छुटेको गनु ासो
सिु नयो । अकार्ितर, के ही मतदाताको नाम, थर, ठे गाना, मतदान थल,
उमेर, िलङ्ग ज ता िववरणमा त्रिु ट भएको पिन पाइयो । नवु ाकोटमा
एक मिहलाको पिरचयपत्रमा िलङ्ग पु ष उ लेख भएको र उनको
उ मेदवारी दतार्मै सम या भएपिछ तु त िनवार्चन आयोगमा स याउन
अनरु ोध गिरएको िज ला िनवार्चन कायार्लयका अिधकारीले
बताए । का कीको माछापु छ्रे गाउँपािलकामा नागिरकताको
प्रितिलिप िलएका के ही यिक्तको नागिरकता पिरचयपत्र न बर
बदिलएको पाइयो । मतदाता पिरचयपत्रमा परु ानै न बर उ लेख
भएकाले कमर्चारीले मतदाता पिरचयपत्र िदन आनाकानी गरे का
िथए । सोही पािलकामा अकार् एक मतदाताले आफूले २०७४
को िनवार्चनमा अक मतदान थलमा भोट हालेको तर यसपटक
िबनाकुनै जानकारी मतदान थल पिरवतर्न भएर आएको दाबी
गरे का िथए । उनले आफूलाई पायक परे को मतदान थलबाट टाढा
सािरिदएकोमा आक्रोश यक्त गरे का िथए । रामेछापको म थली
नगरपािलकाको एक मतदान थलमा एक मतदाताको नाम सचू ीमा
उ लेख भए पिन पिरचयपत्र भने भेिटएन । अघार्खाँचीको मालारानी
गाउँपािलकामा िवतरण गिरएको एक पिरचयपत्रमा िज लाको नाम
अघार्खाँची हुनपु नेर्मा सोलख
ु ु बु िथयो र बाबआ
ु माको नाम पिन
अ प िथयो । के ही मतदान थलमा उही नाम र उही िववरणका दईु दईु पिरचयपत्र पिन फे ला परे का िथए । धेरै थानमा मृ यु भइसके का
यिक्तको िववरण मतदाता नामावलीबाट नहटाइएको पाइयो ।

मतदान थल पिरवतर्न भएका बाहेकका मतदान थलमा िवतरण
गनर्पु नेर् मतदाता पिरचयपत्रको सख्ं या िनकै कम िथयो र सबैजसो
थानमा सहज पमा िवतरण भएको पाइयो । नागिरकता, राि ट्रय
पिरचयपत्र वा आ नो पिरचय खु ने कागजातका आधारमा मतदाता
र एकाघरका सद यह को पिरचयपत्र िदइएको िथयो । तर के ही
मतदान थलमा दलका कायर्कतार्ले मतदाता पिरचयपत्र एकमु
िलएर गए । दोलखाको तामाकोशी गाउँपािलकाको एक मतदान
थलमा मतदान अिधकृ तले पिरचयपत्र िवतरण गदैर् गदार् दलका
एक प्रितिनिधले १२५ पिरचयपत्र आफूले िवतरण गनेर् भनेर िलएर
गएका िथए । िवपक्षी दलका उ मेदवार र कायर्कतार्ले यसबारे
जानकारी पाउनासाथ प्रदशर्न र नाराबाजी गरे जसले गदार् मतदान
थल तनावपणू र् भएको िथयो । पिछ सरु क्षा िनकायको सम वयमा
ती यिक्तलाई प्रहरीले िनय त्रणमा िलएर सबै पिरचयपत्र मतदान
अिधकृ तलाई िज मा लगाएपिछ ि थित सामा य भएको िथयो । य तै
घटना लमही नगरपािलका र नेपालग ज उपमहानगरपािलकामा पिन
भएको िथयो ।

२.१० मतदानको िदनका गितिविध
मतदान थलको तयारी
पयर्वेक्षण गिरएका सबै मतदान थल/के द्रमा िनवार्चन सामग्री, सरु क्षा
यव था, कमर्चारीको यव थापन र सवर्दलीय बैठक लगायतका
स पणू र् तयारी एक िदनपिहले नै स प न गिरएको पाइयो । मतदानको
िदन मतदान अिधकृ त र अ य कमर्चारीह मतदान थलमा समयमै
उपि थत िथए । तर का कीको माछापु छ्रे गाउँपािलकाको एक
मतदान के द्रमा एक जना कमर्चारी अक मात िबरामी परे काले
अनपु ि थत िथए । सबै मतदान थलमा मतदान स चालन गनर्
चािहने मतपेिटका, मतपत्र, वि तक छाप, मसीलगायत आव यक
सबै सामग्री उपल ध िथए । तर के ही मतदान थलमा भने फिनर्चर,
शौचालय, िपउने पानी आिद ज ता सिु वधा नभएको पाइयो ।

नेपालको थानीय तह िनवार्चन, २०७९ को पयर्वेक्षण
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मतदान शु आत
पयर्वेक्षण गिरएका ७० मतदान थल/के द्रम ये ६० मतदान के द्रमा
७:०० बजे नै मतदान शु भएको िथयो भने बाँकी १० मतदान
थल/के द्रमा किरब आधा घ टादेिख एक घ टा िढलो भयो । मल
ू तः
मतदान थलमा राजनीितक दलका प्रितिनिध समयमै उपि थत
नभएकोले य तो िढलाइ भएको िथयो । यसबाहेक, मतदान थल/
के द्रमा खिटएका कमर्चारीको अलमल र यव थापकीय पक्षमा
सामा य िववादका कारण पिन िढलाइ भएको िथयो । उ मेदवारह
आ नो फोटो र मत िच भएको पिरचयपत्रसिहत उपि थत हुदँ ा तथा
मतदाताले मोबाइल साथमा िलएर मतदान गनर् जान पाउने/नपाउने
िवषयमा िववाद हुदँ ा र दलका कायर्कतार्ले फोटोसिहतको मतदाता
सचू ी पाउनपु नेर् माग राख्दा के ही थानमा िवल ब भएको िथयो ।
के ही थानमा मतदान अिधकृ तले उ मेदवारका प्रितिनिधलाई ७ बजे
अगावै पिरचयपत्र िवतरण नगदार् र मत सक
ं े त गनेर् गो य कक्ष समयमै
नबनाउनाले पिन िढलाइ भएको िथयो ।

मतदाता यव थापन
मतदाता मतदान प्रिक्रया शु हुनअ
ु गावै मतदान थलमा आउन र
लामबद्ध हुन थालेका िथए । मिहला र पु ष छुट्टाछुट्टै पंिक्तमा िथए ।
सबैजसो मतदान थलमा ब चा सिहतका मिहला, ये नागिरक,
िबरामी, अपांगता भएका यिक्तलाई लाममा ब न नपनेर् गरी छुट्टै र
िछट्टै मतदान गनर् प्राथिमकता िदइएको िथयो । के ही मतदान थलमा
ये नागिरकलाई मतपत्र िलने बेला कुनर्पु रे मा ब ने कुसीर्को यव था
पिन गिरएको िथयो । तर पयर्वेक्षण गिरएका धेरैजसो मतदान थल/
के द्र साँघरु ा िथए । ती अपांग, असक्त, ये नागिरकमैत्री िथएनन् ।
पयर्वेक्षण गिरएकाम ये किरब एक दजर्न मतदान थलमा मतदाता
नामावलीमा नाम जू गनेर् काम िछटो छिरतो नहुदँ ा मतदान प्रिक्रया
यवि थत हुन सके का िथएन । मतदाता पिरचयपत्रको क्रमसंख्या
र मतदाता नामावलीमा भएको क्रमसंख्या निमलेकोले जू गनेर्
प्रितिनिधह लाई बार बार पाना प टाइरहनपु रे को सबैितर देिखएको
िथयो । पयर्वेक्षण गिरएका ७० मतदान के द्रम ये आधाभ दा बढीमा
मतदाता नामावली सचू ी मतदान थल बािहर टाँिसएको पाइएन ।
यसले गदार् एकभ दा बढी के द्र भएका मतदान थलमा मतदाता कुन
के द्र/पंिक्तमा लामबद्ध हुने अलमल िथयो । कै लालीको िटकापरु
नगरपािलकाको एक मतदान थलमा धेरै (१३ ओटा) के द्र िथए । उक्त
मतदान थलमा मतदाता नामावलीमा रहेको क्रमसंख्या र मतदाता
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पिरचयपत्रमा भएको क्रमसंख्या निम दा मतदान अिधकृ तले िनकै
सम या झेले । मतदाता चक घाममा लामो लाइनमा उिभएर नाम जू
गनेर् ठाउँ पग्ु दा ब ल आफू अिघदेिख उिभएको के द्रमा आ नो नाम
नभएको र फे िर अक लाइनमा उिभनपु नेर् भएपिछ के हीले मतदान नै
नगरी फकेर् का िथए । यसले मतदातामा आक्रोश पिन पैदा गरे को िथयो
र मतदान के द्रमा तनाव पिन िसजर्ना गरे को िथयो ।
मतदान अिधकृ तले पिन मतदाता नामावलीको क्रमसंख्या र मतदाता
क्रमसंख्या निमलेको जानकारी एक िदनअिघ मात्र आयोगबाट
जानकारी पाएको बताए । हतारमा मतदाता क्रमसंख्या र नामसिहत
मतदाता सचू ी के द्रमा टाँसेर पिन सम या समाधान भएको िथएन ।
मतदाताह आ नो नाम कुन मतदान के द्रमा छ भनेर खो न िनकै
भौतािरनु परे को िथयो ।

मतदान गनर्बाट वि चत
पयर्वेक्षण गिरएका मतदान के द्रमा के ही यिक्तले मतदान गनर्
नपाएका उदाहरण फे ला परे । मतदाता पिरचयपत्र भए पिन मतदाता
नामावलीमा नाम नभेिटएको, नाम िमलेको तर थर निमलेको,
मतदाता नामावलीमा नाम भएको तर मतदाता पिरचयपत्र र अ य
पिरचयपत्र आफूसँग नभएको ज ता कारणले गदार् मतदाताह ले
भोट हा न नपाएको देिखयो ।

गोपनीयता
पयर्वेक्षणका क्रममा अिधकांश मतदान के द्रमा मतदाताको
गोपनीयता भगं नहोस् भनी पयार् यान िदएको पाइयो । तर के ही
मतदान के द्रमा भने उ मेदवारका प्रितिनिधह पटक-पटक यताउता गनेर् गरे को, गो य कक्षस म पग्ु ने वा मतदातालाई सक
ं े त गनेर्
र अ ाउने गरे को पयर्वेक्षणका क्रममा देिखयो । मतदान थल/
के द्र साँघरु ो भएकाले िभडभाड हुदँ ा गोपनीयतामा खलल पगु ेको
पाइयो । के ही मतदान थलमा मत संकेत गनेर् गो य कक्ष मतदाता
बािहर िन कने बाटो निजक हुनाले सरु क्षाकमीर् र अ य मतदाताले हेनर्
सक्ने देिख यो । कतै य तो कक्ष भएकै थान निजकबाट मािनस
शौचालय ओहोरदोहोर गदार् मतदातालाई गो य मतदान गनर् बाधा
परे को िथयो ।

असक्तलाई सहयोगी
आफै मत सक
ं े त गनर् नसक्ने मतदाताले एकाघरका सद यको म त
िलई मतदान गनर् पाउने सिु वधा सबैजसो मतदान थलमा िथयो ।
तर के ही थानमा एकै यिक्तले दईु वा दईु भ दा बढी मतदातालाई
सघाउँदा भने िववाद भएको िथयो । आफै मत संकेत गनर् सक्ने
मतदातालाई समेत उ मेदवारका समथर्कले मत हािलिदने गरे का
िथए । य ता के ही घटनामा प्रित पधीर् अ य उ मेदवारका
प्रितिनिधले िवरोध पिन गरे का िथए । य तो िववाद बढ्दै जाँदा
रसवु ाको आमाछोिदङ्मो गाउँपािलकाको एक मतदान थल र
यठु ानको िझम क गाउँपािलकाको एक मतदान थललगायत अ य
के ही थानमा मतदान कायर्समेत थिगत गनर्पु रे को र िववाद समाधान
भएपिछ मतदान चालु भएको िथयो ।

सवारी साधनको प्रयोग
िनवार्चनका िदन सवर्साधारणलाई सवारी चलाउन अनमु ित िथएन ।
तर उ मेदवारका सवारी साधनले मतदाता ओसारे को पयर्वेक्षकले
देखे । य ता सवारी साधनले बढीजसो वृद्ध-वृद्धा, असक्त, िबरामी
मतदातालाई मतदान थलस म पर्ु याउने गरे को देिख यो ।
मतदानको िदन सवारी साधन चलाउन नपाउने िनयमबारे मतदाताले
प्र उठाएका िथए । धेरै मतदाताले मतदान थलस म पग्ु न िनकै
क भोगेको बताए । उनीह का अनसु ार सवारी चलाउन अनमु ित
भएमा खासगरी वृद्ध, अपाङ्गता भएका, गभर्वती तथा नवजात
िशशु सिहतका मिहलालाई मतदान थलस म पग्ु न सहज र िछटो हुने
बताए । यातायातको सहज पहुचँ भए मतदाताको सहभािगतामा पिन
वृिद्ध हुने नागिरकको राय िथयो ।

समापन
पयर्वेक्षण गिरएका अिधकांश मतदान थलमा अपरा ५ बजे मतदान
स प न भयो । तर हावाहुरी र वषार्को कारणले मतदान थिगत भई
पनु : स चालन गदार् के ही थानमा समापन अिलकित िढलो भएको
िथयो ।
कै लालीको जानकी गाउँपािलकाको एक मतदान के द्रमा एउटा
मतदान गनर् िसलब दी गिरसके को मतपेिटका पनु : खोिलयो । ५ बजे
अगावै मतदाता लाइनमा बसेका एक मतदाताले नाम र क्रमसंख्याको

अलमलले भोट गनर् पाएनन् । तर पिछ ‘क’ मतदान के द्रमा उनको
नाम भेिटएको र भोट हा न िदनपु नेर् माग गरे र मतदान थल बािहर
नाराबाजी भएपिछ सवर्दलीय सहमितमा मतपेिटकाको िसल तोड्ने
िनणर्य भयो । िनणर्यबमोिजम मतपेिटकाको िसल तोड्ने काम हुदँ ै
िथयो । तर, यहीबीच ती मतदाताले आ नो मतपत्र ‘ख’ के द्रको
मतपेिटकामा खसािलिदए । यसबाट अक सम या िनि तयो । फे िर
मचु ु कामा सोही अनसु ारको यहोरा उ लेख गरी समाधान गिरयो ।

२.११ मतगणना
धेरैजसो थानमा मतगणना वैशाख ३१ गते शु गिरएको
िथयो । के ही थानमा भने मतदान सिकएकै बेलक
ु ी मतगणना शु
गिरयो । िहमाली िज लाका के ही थानमा मतपेिटका गणना थलस म
पर्ु याउन एकदेिख दईु िदनस म लागेको िथयो । य तो अव थामा
मतगणना िढला शु भएको िथयो । मतगणना शु गनर्भु दा पिहले
िनवार्चन अिधकृ त (मतदान सिकएपिछ मतगणना अिधकृ त) को
नेतृ वमा सवर्दलीय बैठक गरी के -क तो मत संकेतलाई सदर-बदर
मा ने, गणना थलमा उ मेदवारका प्रितिनिध संख्या, उनीह को
पहुचँ आिदबारे िनणर्य गिरएको िथयो । धेरै पािलकामा मतगणना
शु गनर् खासै िववाद भएको पाइएन । तर काठमाडौ ँमा मतगणना
शु हुनभु दा पिहले गिरएको सवर्दलीय बैठकमा पाँच जना वत त्र
उ मेदवारको पक्षबाट एक जना मात्र प्रितिनिध आपसी सहमितबाट
राख्न पाउने िनणर्य भएपिछ मेयर पदका उ मेदवार बालेन शाहको
समहू ले अस तिु जनाएर िनवार्चन आयोगको यानाकषर्ण गराएको
िथयो । पिछ वत त्रबाट पिन एक-एक प्रितिनिध ब न पाउने सहमित
भएपिछ मतगणना शु गिरयो । उ मेदवार र मतदाता धेरै भएको
थानमा मतगणना प्रिक्रया सु त र बोिझलो िथयो । मतपत्रमा
मतसक
ं े त सदर-बदरबारे गणक र उ मेदवारका प्रितिनिधमा बझु ाइको
एक पता नहुदँ ा पिन मतगणना िढलो भएको िथयो ।

३. पयर्वेक्षणमा भोिगएका चुनौती
डीआरसीएनका ११ पयर्वेक्षकलगायत अ य सं थाका पयर्वेक्षकलाई
समयमै मतदान थलमा पहुचँ िदइएको िथएन । के ही पयर्वेक्षकले
अितिरक्त अनरु ोध गरे पिछ वा मतदान शु भइसके पिछ िदउँसो
मात्र मतदान थलमा प्रवेश पाएका िथए । कतै सरु क्षाकमीर्ले र
कतै मतदान अिधकृ तले य तो अवरोध गरे का िथए । सरु क्षाकमीर् र
मतदान अिधकृ तमा पयर्वेक्षणबारे बझु ाइ र सम वयको अभाव प

नेपालको थानीय तह िनवार्चन, २०७९ को पयर्वेक्षण
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झि क यो । मतदान थलमा पहुचँ पाएका के ही पयर्वेक्षकलाई
मतदान अिधकृ त र सरु क्षाकमीर्ले मतदान प्रिक्रया एकिछन अवलोकन
गरे र बािहर जान भनेका िथए । यसले गदार् के ही पयर्वेक्षकले पयर्वेक्षण
गनर् असहज महससु गरे का िथए र ितनले मतदान प्रिक्रयाका स पणू र्
पक्ष पयर्वेक्षण गनर् पाएनन् । बढु ािनलक ठ नगरपािलकाको एक
मतदान के द्र र बङ्गलाचल
ु ी गाउँपािलकाको एक मतदान के द्रमा
डीआरसीएनलगायत अ य सं थाका पयर्वेक्षकलाई मतदान थलमा
प्रवेश िदइएन ।

४. सझ
ु ाव

 मतदाता पिरचयपत्र र नामावली अद्याविधक गदार् नामको शद्ध
ु ता,
क्रमसंख्या, एकै मतदाताको एकभ दा बढी प्रिवि , मृतकका
नाम, र छुटेका मतदाताबारे िनवार्चन आयोगले िवशेष सजगता
अपनाउनपु नेर्,
 मतपत्रलाई बुिझने र सिजलो बनाउन स बि धत पािलकामा
उ मेदवारी िदएका उ मेदवारको िच मात्र समावेश गरी सानो
मतपत्र बनाउनपु नेर्,
िनवार्चन आयोगको एक पयर्वेक्षकले एक मात्र मतदान थलमा  मतदान अिधकृ त र मतदान थलमा खिटएका कमर्चारीलाई
पयर्वेक्षण गनर्पु नेर् बा यकारी प्रावधानले डीआरसीएनको पयर्वेक्षण
मतदान प्रिक्रया र पयर्वेक्षणबारे पयार् तािलम िदइनपु नेर्,
िविध र त यांक संकलन कायर्मा प्रितकूल असर परे को िथयो ।  मतदान थलमा खिटएका सरु क्षाकमीर्लाई मतदान प्रिक्रया र
यद्यिप, िनवार्चन आयोगको यस प्रावधानमा एक पता भने पाइएन ।
पयर्वेक्षणबारे पयार् तािलम िदइनपु नेर्,
के ही सं थाका पयर्वेक्षकलाई भने मतदान थल नतोके र “काठमाडौ ँ  िनवार् च न आयोगले मतदाता िशक्षा कायर् क्र म गनर्ु प नेर् ,
उप यका भरी” र “िज ला भरी” पयर्वेक्षण गनर् अनमु ित िदइएका
प्रभावकािरताका लािग थानीय भाषाको उपयोग गनर्पु नेर्,
पिरचयपत्र पिन आयोगले जारी गरे को भेिटयो । यसै गरी सवारी  मतदानको िदन मतदातालाई मतदान थलमा सहज पहुचँ का लािग
साधन प्रयोग गनर् पाउने क्षेत्रमा पिन एक पता िथएन । यसमािथ
सवारी साधन चलाउन नपाउने िनयम बद नपु नेर् । यसले, खास
पयर्वेक्षणमा खिटएका सबै पयर्वेक्षकले सवारी अनमु ित नपाउँदा
गरी, वृद्ध, अपाङ्गता भएका यिक्त, गभर्वती तथा नवजात िशशु
तोिकएको पयर्वेक्षण थलस म आवतजावत गनर् किठन भएको
सिहतका मिहलालाई मतदान थलस म पग्ु न सहज र िछटो हुने,
िथयो ।
र मतदाता सहभािगता पिन वृिद्ध हुने,
 मतदान थलमा खानेपानी, शौचालय र तनपान कक्षको यव था
हुनपु नेर्,
 मतदान थल फरािकलो तथा अपांगता भएका यिक्त र वृद्ध मैत्री
बनाउनपु नेर्,
 मतगणना िछटो र छिरतो बनाउनपु नेर्,
 पयर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन िनवार्चन आयोगले पयर्वेक्षण
गनेर् सं थालाई िनवार्चन प्रिक्रया शु हुनासाथ अनमु ित तथा
पयर्वेक्षक अनमु ितपत्र उपल ध गराउनपु नेर्,
 पयर्वेक्षण गनर्का लािग कुनै एक मात्र मतदान थलमा सीिमत
हुनपु नेर् बा यकारी िनयम हटाउनपु नेर् ।
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