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१. परिचय

संघीय संरचनाअन्तर्ग्त वैशाख ३०, २०७९ मा स्ानीय ्तहको दोस्ो ननवा्गचन सम्पनन 

भयो । कुल ७५३ स्ानीय ्तहमा ३५,२२१ जनप्रन्तनननि छाननने ररी महानरर्पानलका 

प्रमखु/उ्पप्रमखु छ/छ, उ्पमहानरर्पानलका प्रमखु/उ्पप्रमखु ११/११, नरर्पानलका प्रमखु/

उ्पप्रमखु २७६/२७६, राउँ्पानलका अधयक्ष/उ्पाधयक्ष ४६०/४६०, वडा अधयक्ष ६,७४३, 

वडा मनहला सदसय/दनल्त मनहला सदसय ६,७४३/६,७४३ र खलुा वडा सदसय १३,४८६ 

का लानर ननवा्गचन भयो  । 

पय्यवेक्षण वववि

डेमोके्सी ररसोस्ग सेन्टर ने्पाल (डीआरसीएन) ले ननवा्गचन ्पवू्गका नक्याकला्प, म्तदान 

प्रनक्या र ननवा्गचन ्पश्ा्तका रन्तनवनिको ्पय्गवेक्षण ररेको न्यो । यसका लानर ्पररमाणातमक 

र रणुातमक नवनि अ्पनाइएको न्यो । ननवा्गचन ्पवू्गका नक्याकला्पको ्पय्गवेक्षण रन्ग 

राजनीन्तक वा्तावरण, ननवा्गचन ्तयारी, उममदेवार छनो्ट ्त्ा मनोनयन, प्रचारप्रसार, म्तदा्ता 

नशक्षा र मौन अवनि लराय्तका नवषयवस्त ुसमने्टएको प्रश्ावली ्तयार ्पाररएको न्यो । 

म्तदान प्रनक्या ्पय्गवेक्षण प्रश्ावलीमा म्तदानको शरुूआ्त, म्तदान र म्तदानको समा्पन 

प्रनक्या समने्टएको न्यो । ननवा्गचन ्पश्ा्तका रन्तनवनिको ्पय्गवेक्षण प्रश्ावलीमा म्तरणना 

प्रनक्याको नवषय समावेश न्यो । यसबाहके ्पय्गवेक्षणको समग्र ्पक्षलाई सम्ेटी ्पय्गवेक्षकले 

एक समष्ीर्त ्त्ा नवशे्षणातमक प्रन्तवेदन ्पनन ्तयार ्पारेका न्ए ।  

्पय्गवेक्षणका लानर डीआरसीएनले सा्ैत प्रदशेका ५४ स्ानीय ्तहमा ७० ्पय्गवेक्षक 

ख्टाएको न्यो । ्तीमधये ३६ ्परुुष र ३४ मनहला न्ए । सदुरू्पनश्म प्रदशेमा नौ, कणा्गली 

प्रदशेमा ्पाँच, लनुमबनी प्रदशेमा आठ, रणडकी प्रदशेमा १०, बारम्ती प्रदशेमा २३, मिशे 

प्रदशेमा १० र प्रदशे १ मा ्पाँच ्पय्गवेक्षक खन्टएका न्ए । यीमधये लामो अवनिका छ र छो्टो 

अवनिका ६४ ्पय्गवेक्षक न्ए । लामो अवनिका ्पय्गवेक्षकले ननवा्गचन ्तयारी, म्तदान प्रनक्या 

र म्तरणनाको ्पय्गवेक्षणका सा्ै ननवा्गचन ्पवू्गका राजनीन्तक वा्तावरण ्पनन ्पय्गवेक्षण ररेका 

न्ए । छो्टो अवनिका ्पय्गवेक्षकले ननवा्गचन ्तयारी, म्तदान प्रनक्या र म्तरणनाको ्पय्गवेक्षण 

ररेका न्ए । यही ्पय्गवेक्षणबा्ट प्राप्त ्तथयका आिारमा यो प्रन्तवेदन ्तयार ्पाररएको हो । 
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२. िाजनीविक पषृ्ठभूवि 

्ततकालीन ने्पाल कमयनुनष् ्पा्टटी (नेक्पा) का अधयक्ष ्त्ा प्रिानमनत्ी खड्रप्रसाद शमा्ग 

ओलीले ्पसु ५, २०७७ मा प्रन्तनननि सभा नवघ्टन ररे । नेक्पाकै ्ततकालीन अका्ग अधयक्ष 

्पषु्पकमल दाहाल ‘प्रचणड’ को समहू र ने्ता मािव कुमार ने्पालको समहूले प्रन्तनननि सभा 

नवघ्टन रनने ननण्गयको नवरोि रददै सडक सङ्घष्ग ररे । ्ततकालीन प्रन्त्पक्षी दल ने्पाली काँग्रेस 

र जन्ता समाजवादी ्पा्टटी (जस्पा) ले ्पनन नवरोि प्रदश्गन ररे । प्रिानमनत्ीको उक्त कदम 

नवरुद्ध नारररक आनदोलन ्पनन सडक सङ्घष्गमा उनत्यो । सववोचच अदाल्तमा प्रन्तनननि 

सभा नवघ्टन नवरुद्घ रर्ट दायर भयो । सो रर्ट मान् फारनु ११, २०७७ मा संवैिाननक 

इजलासले प्रन्तनननि सभा नवघ्टनलाई खारेज रददै प्रन्तनननि सभा ्पनुस्ा्ग्पना हुने ननण्गय 

रऱयो । नैन्तक्ताका आिारमा प्रिानमनत्ीले राजीनामा नदन्ुपनने मार चौ्तफटी रू्पमा उठे ्पनन 

खड्रप्रसाद शमा्ग ओलीले रानजनामा नदएनन ्।  

प्रन्तनननि सभा ्पनुस्ा्ग्पना लर्ैत फारनु २३, २०७७ मा ने्पाल कमयनुनष् ्पा्टटीको 

नामसमबनिी नववादमा फैसला रददै सववोचच अदाल्तले ने्पाल कमयनुनष् ्पा्टटी (एमाले) र 

ने्पाल कमयनुनष् ्पा्टटी (माओवादी केनद्र) नमलेर बनेको नेक्पालाई खारेज ररी अलर-अलर 

राजनीन्तक दलका रू्पमा रहने ननण्गय रऱयो । ्त्ान्प, नेक्पा (एमाले) बयुँन्तसके्पनछ ्पनन 

खड्रप्रसाद शमा्ग ओली र मािव कुमार ने्पाल समहू बीचको अन्तरनवरोि र सङ्घष्ग अझ 

चनुलँद ैरयो । यसैबीच ्ततकालीन प्रिानमनत्ी खड्रप्रसाद शमा्ग ओलीले वैशाख २७, २०७८ 

मा प्रन्तनननि सभाबा्ट नवश्ासको म्त ्पाउन सकेनन ्। मािव ने्पाल ्पक्षका २८ जना सांसद 

प्रन्तनननि सभाको बैठकमा अन्ुपनस््त भए । 

नेक्पा (एमाले) नभत्को शनक्त सङ्घष्गबा्ट बढ्द ै रएको सङ्क्टलाई ्टान्ग ्ततकालीन 

प्रिानमनत्ी खड्रप्रसाद शमा्ग ओलीले दोस्ो ्प्टक जेठ ८, २०७८ मा प्रन्तनननि सभा नवघ्टन 

ररे । प्रिानमनत्ीको रू्पमा शरेबहादरु दउेवालाई सम ््गन रददै नेक्पा (एमाले) कै मािव ने्पाल 

्पक्षीय सांसदसनह्त १४६ सांसदले सववोचच अदाल्तमा उ्पनस््त भएर प्रन्तनननि सभा 

नवघ्टन रनने ननण्गयनवरुद्घ रर्ट ननवेदन नदए । उक्त रर्ट उ्पर फैसला रददै संवैिाननक इजलासद्ारा 

प्रन्तनननि सभा नवघ्टन रन्ग ननमलने ठहर रददै तयससमबनिी सबै ननण्गय उतपे्रषणका आिारमा 

बदर रनने फैसला रऱयो । सो फैसलामा शरेबहादरु दउेवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर रहकेो भनी 
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प्रिानमनत्ी ्पदमा ररेको दाबी वैिाननक दनेखएकोले दईु नदननभत् उनलाई प्रिानमनत्ी ननयकु्त 

रनु्ग भनी राषट्र्पन्त काया्गलयको नाममा ्परमादशे जारी रऱयो । 

प्रिानमनत्ीमा शरेबहादरु दउेवा ननयकु्त भएसँरै उनको सरकारले राजनीन्तक दलसमबनिी 

अधयादशे जारी रऱयो । राजनीन्तक दलसमबनिी अधयादशेले २० प्रन्तश्त सांसद वा केनद्रीय 

सदसयले दल नवभाजन रन्ग ्पाउने वयवस्ा रऱयो । मािव ने्पाल ्पक्षलाई नेक्पा (एमाले) 

नवभाजन रन्ग सहज हुने ह्ेतलेु सो अधयादशे जारी रररएको न्यो । सोहीअनरुू्प संघीय संसद ्को 

दवुै सदनको १५४ जना नेक्पा (एमाले) का सांसदमधये २९ जनाले ननवा्गचन आयोरमा रएर 

सनाख्त ररे्पश्ा्त मािव ने्पालको ने्ततृवमा ने्पाल कमयनुनष् ्पा्टटी (एकीकृ्त समाजवादी) 

रठन भयो । नवनभनन राजनीन्तक उ्तारचढावबीच ्पाँच दलीय रठबनिनको सरकार बनयो ।  

स्थानीय तह ननरथावाचन ऐन, २०७४ अनसुार २०७४ सालमा ननवा्गनच्त स्ानीय 

जनप्रन्तनननिको काय्गकाल जेठ ५, २०७९ मा सनकनथयो । ने्पालको संनविानले स्ानीय ्तह 

जनप्रन्तनननि नवनहन्ताको कल्पना ररेको छैन । तयसैले ्पाँच दलीय रठबनिन सरकारसाम ुजेठ 

५, २०७९ अरावै स्ानीय ्तहको ननवा्गचन सम्पनन रनु्ग्पनने संवैिाननक दानयतव न्यो । यद्यन्प, 

रठबनिन सरकारले साव्गजननक ररेको साझा नयनू्तम काय्गक्ममा स्ानीय ्तहको ननवा्गचन 

रराउनेबारे उललेख न्एन । यसले सरकार स्ानीय ्तह ननवा्गचन समयमा सम्पनन रराउनेमा 

्तदारुक नरहकेो दनेखयो । नेक्पा नवघ्टनसँरै ्पनु: अनस्ततवमा आएको नेक्पा (माओवादी 

केनद्र) सांरठननक रू्पमा बौरन प्रयासर्त न्यो । तयसै ररी रठबनिनकै अकवो दल नेक्पा 

(एकीकृ्त समाजवादी) ्पनन भख्गरै संरठन नवस्तार ्ालेको न्यो । तयसैले स्ानीय ्तहको 

ननवा्गचनमा रइहालन दईु दल ्तयार न्एनन ्।  ्ती दईु दलले सकेसमम स्ानीय ्तह ननवा्गचनको 

समय ्पर िकेनलयोस ्भनने चाहन्े । नवकल्पमा ्ती दवुै दलले स्ानीय ्तह ननवा्गचनको नमन्त 

्पनछ सानने र प्रन्तनननि सभा ्त्ा प्रदशे सभाको ननवा्गचन अरानड साददै ्तीनै ्तहको ननवा्गचन 

एकै चोन्ट रनने प्रस्ताव अरानड सारे । यसो रन्ग स्ानीय ्तह ननवा्गचन ऐन ्पनन संशोिन रन्ग 

खोनजयो । यसको चौ्तफटी चकवो नवरोि भयो । 

ननवा्गचन आयोर ने्पालले समयमा नै ननवा्गचनको नमन्त ्तोकन ्प्टक-्प्टक सरकारको 

धयानाकष्गण ररायो । प्रमखु प्रन्त्पक्षी दल नेक्पा (एमाले) ले समयमा नै स्ानीय ्तहको 

ननवा्गचन रराउन सरकारलाई दबाब नदइरह्ो । राषट्र्पन्त नवद्यादवेी भणडारीले ्पनन स्ानीय 
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्तह सदसयको काय्गकाल सनकन ु अरावै ननवा्गचन रराउन सरकारलाई जोड रररन ् ।1 तयसै 

ररी नवनभनन ्पक्षबा्ट समयनभत्ै ननवा्गचन सम्पनन रनु्ग्पनने वया्पक आवाज उठेको न्यो । नयनै 

दबाबमाझ माघ २५, २०७८ मा ने्पाल सरकारले वैशाख ३०, २०७९ मा स्ानीय ्तहको 

ननवा्गचन रनने घोषणा रऱयो । 

३. कानूनी सिंचना

ने्पालको संनविानको िारा २४५, २४६ र २४७ ले ननवा्गचन आयोरको रठन, काम, क्त्गवय 

र अनिकारबारे वयाखया रद्गछ । ननवा्गचन आयोरले संनविानका नयनै प्राविानमा आिारर्त 

भई ननवा्गचन सञचालन ्त्ा वयवस्ा्पन रछ्ग । स्ानीय ननवा्गचनका लानर मलू्तः ननरथावाचन 

आयोग ऐन, २०७३; स्थानीय तह ननरथावाचन ऐन, २०७३; मतदथातथा नथामथारली ऐन, २०७३, 

ननरथावाचन कसरू त्था सजथाय ऐन, २०७३;  ननरथावाचन क्षेत्र ननरथावारण ऐन, २०७३ र रथाजनीनतक 

दलसम्बनरी ऐन, २०७३ ले नदशाननदनेश रछ्गन ्। तयसबाहके नवनभनन ननयमावली, ननदनेनशका, 

काय्गनवनि, नीन्त र आचारसंनह्ताले ननवा्गचन प्रनक्यालाई सघाउँछन ्।

ननवा्गचन आयोर ननवा्गचन सम्पनन रराउने दानयतव सनह्तको एक सवायत्त संवैिाननक 

अङ्र हो । ननवा्गचन आयोरका आयकु्तको ननयनुक्तका लानर नननश््त छनो्ट प्रनक्या छन ्। ्तर 

न्तनलाई नजरअनदाज रददै राजनीन्तक ्पा्टटीहरूले आ-आफना सवा ््गअनकूुल आयकु्त ननयकु्त 

रनने ररेका छन ् । तयसै ररी सरकारले आन ््गक ्त्ा नवत्तीय रन्तनवनिमा अकुंश लराउने र 

जनशनक्तका लानर ्पनन सरकारकै मखु ्ताकन्ुपनने बाधय्ता छ । ननरथावाचन आयोग ऐन, २०७३ 

मा ननवा्गचन आयोरले ‘भइ्परर’ भनने शीष्गकमा भएको बजे्ट खच्ग रन्गका लानर कसैको 

सवीकृन्त नलन न्पनने प्राविान न्यो । ्तर कषे ही नषेपथाल ऐन संशोरन गनने ऐन, २०७५ ले उक्त 

प्राविान संशोिन ररी तयसका लानर अ ््ग मनत्ालयको सहमन्त चानहने बनाएको छ । तयसै 

ररी अस्ायी दरबनदी नसज्गना रनने वा करार र जयालादारीमा कम्गचारी ननयकु्त रनने आयोरको 

अनिकारलाई सोही ऐनले अ ््ग मनत्ालयको सवीकृन्त नलन्ुपनने बनाएको छ । संनविानले 

1 नहमालखबर । २०७८ । स्ानीय ननवा्गचनबारे कुनै अलमल आवशयक छैन: राषट्र्पन्त भणडारी । 
नहमथालख्बर, माघ २५ । https://www.himalkhabar.com/news/128070 मा उ्पलबि; जेठ २७, 
२०७९ मा हरेरएको । 
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ननवा्गचन आयोरलाई सवायत्त ननकायको रू्पमा ्पररभानष्त रन्ग खोजे ्पनन वयवहार्तः मान्का 

दृष्ान्तले यसको उक्त भनूमकालाई खमुचयाएको छ ।

 ने्पालको संनविानमा ननवा्गचन कयालेनडर नननश््त रररएको छैन । सरकारले आफनो 

अनकूुल्तामा ननवा्गचनको नमन्त ्तोकने अभयास छ । ननवा्गचन आयोरका अनसुार ननवा्गचन 

्तयारीका लानर नयनू्तम १२० नदन आवशयक ्पछ्ग । ्तर सरकारले आफनो अनकूुल्तामा 

ननवा्गचन नमन्त घोषणा रररनददँा आयोरलाई ह्तार-ह्तारमा ननवा्गचन ्तयारी रनु्ग्परेको छ । 

यसले रदा्ग ननवा्गचन सञचालन ्त्ा वयवस्ा्पनमा अनेकौ ँबेन्न्त दखेा्परेका छन ्।  

संनविानले स्ानीय ्तहमा ननवा्गनच्त ्पदानिकारीको काय्गकाल ्पाँच वष्ग नक्टान ररेको 

छ । यसको िारा २२५ मा ‘राउँ सभा र नरर सभाको काय्गकाल ननवा्गचन भएको नमन्तले 

्पाँच वष्गको हुनेछ । तयस्तो काय्गकाल समाप्त भएको छ मनहनानभत् अकवो राउँ सभा र नरर 

सभाको ननवा्गचन सम्पनन रनु्ग्पननेछ’ भननएको छ । यो िाराको दोस्ो वाकयांशसँर भने स्थानीय 

तह ननरथावाचन ऐन, २०७३ को दफा ३(१) बानझएको छ । यो दफामा ‘सदसयको ननवा्गचन राउँ 

सभा वा नरर सभाको काय्गकाल सनकन ुदईु मनहना अरानड हुनेछ’ भननएको छ । संनविानले 

प्रन्तनननि सभा र प्रदशे सभाको काय्गकाल एक वष्गसमम ््प रन्ग सकने वयवस्ा ररे ्पनन 

स्ानीय ्तहको जनप्रन्तनननिको काय्गकाल ््प रनने संवैिाननक प्राविान भने छैन । यसले 

स्ानीय ्तहको ्पनहलो काय्गकाल सनकए्पनछ दोस्ो ननवा्गचन कनहले रनने भनने सनदभ्गमा 

नववाद उत्पनन भयो । यद्यन्प, सरकारले स्ानीय ्तहको ननवा्गचन वैशाख ३०, २०७९ मा 

सम्पनन रनने घोषणा रऱयो । 

नवदशेमा बसने ने्पालीलाई ्पनन म्तदानको प्रबनि नमलाउन सववोचच अदाल्तले च्ैत ७, 

२०७४ मा ननदनेशनातमक आदशे नदयो । ्तर तयसबारे न ्त ऐन बनेको छ न अनय कुनै ्तयारी 

भएको छ । तयसै ररी ्पसु २१, २०७० मा सववोचच अदाल्तले म्त्पत्मा ‘कुनै उममदेवारलाई 

मरेो म्त छैन (नो भो्ट)’ भनी संके्त रनने प्राविान हुन्ुपनने आदशे नदए ्पनन काया्गनवयन हुन 

सकेको छैन ।2 मतदथातथा नथामथारली ऐन, २०७३ अनसुार म्तदा्ता नामावली द्ता्ग रन्गलाई ्पनन 

ननवा्गचन आयोरले ्तोकेको स्ान र समयमा नारररक उ्पनस््त हुन्ुपछ्ग । ्ती स्ानमा उ्पनस््त 

हुन नसकने नारररक म्तानिकारबा्ट वनञच्त भएका छन ्। 

2 ्पौड्याल, अजवी । २०७९ । ख ै ‘नो भो्ट’ को ठाउँ ? अननपणूवा पोस्ट, वैशाख २९ । https://
annapurnapost.com/news/where-is-the-no-vote-203163 मा उ्पलबि; असार १२, २०७९ मा 
हरेरएको   ।
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ननवा्गचन नचह्नका आिारमा ननवा्गचन रररने प्राविान छ र रानषट्रय दलको मानय्ता प्राप्त 

ररेका दलहरूको ननवा्गचन नचह्न नननश््त हुने भएकाले म्तदा्ता ्पनहलेदनेख नै ्पररनच्त छन ्। 

्तर रानषट्रय दलको मानय्ता प्राप्त नभएका दलका उममदेवार र सव्तनत् उममदेवारलाई भने तयो 

सनुविा प्राप्त छैन । तयस्ता उममदेवारले उममदेवारको अनन्तम सचूी प्रकाशन भए्पनछ मात्ै 

ननवा्गचन नचह्न ्पाउँछन ्। अका्गन्तर, रानषट्रय  दलको मानय्ता न्पाएका दलका उममदेवारलाई 

्पनन सव्तनत् उममदेवार सरह ननवा्गचन नचह्न प्रदान रनने प्राविान छ । यद्यन्प, यस स्ानीय 

ननवा्गचनमा ्ती दलले तयसको नवरोि ररे्पनछ नजललामा सनक्य रहकेो र दलकै नचह्न नदन 

आग्रह ररेको ननवेदन मारी तयसकै आिारमा दलीय ननवा्गचन नचह्न प्रदान रररएको न्यो ।3 

उममदेवारले मनोनयन्पत् दानखला रदा्ग स्ानीय ्तहको ठेकका्पट्ा वा चल अचल 

सम्पनत्तसमबनिी वयवहारमा संलगन नरहकेोको घोषणा रनु्ग्पनने प्राविान ननवा्गचन आयोरले 

राखकेो न्यो । ्तर यो प्राविान संनविानको मम्ग नव्परी्त हो भनद ैसववोचच अदाल्तमा मदु्ा 

्पऱयो । आफनो ठेकका कारोबार भएको स्ानीय ्तह बाहकेका अनय स्ानीय ्तहमा उममदेवार 

हुनबा्ट नरोकन ुभनी अदाल्तले वैशाख ५, २०७९ मा अन्तररम आदशे जारी रऱयो ।

ननरथावाचन आयोग ऐन, २०७३ ले ननवा्गचनमा उममदेवारले रन्ग ्पाउने खच्गको हद ननिा्गरण 

ररेको छ । सा्ै ननवा्गचन सनकएको ३० नदननभत् उममदेवारले खच्गको नववरण ननवा्गचन 

आयोरमा बझुाउन्ुपनने प्राविान छ । ननवा्गचनमा अ्पारदशटी स्ो्तबा्ट रकम नलने र ननवा्गचनमा 

अनिक खच्ग रनने अनन चनुाव नज्ेत्पनछ तयस्ता अ्पारदशटी स्ो्तको ्पक्ष्पोषण रनने नवकृन्त 

रोकन राजयले नै राजनीन्तक दललाई नननश््त रकम नदने अभयास केही दशेमा छ ।4 ननवा्गचन 

आयोरको ्ेतस्ो ्पञचवषटीय रणनीन्तक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा ने्पालमा ्पनन 

यस्तो अभयास ्ालन ्पहल रररने प्रन्तबद्ध्ता जनाइएको छ ।5

3 कानन्त्परु । २०७८ । साना दललाई ‘्परुानै नचह्न’ । कथाननतपरु, च्ैत १ । https://ekantipur.com/
news/2022/03/15/164730597441159149.html मा उ्पलबि; असार १३, २०७९ मा हरेरएको । 
4 Ohman, Magnus. 2012. Political Finance Regulations Around the World: An 

Overview of the International IDEA Database. Sweden: International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance. Available at https://www.idea.int/sites/default/
files/publications/political-finance-regulations-around-the-world.pdf; accessed on 
June 27, 2022.  

5 ननवा्गचन आयोर ने्पाल । २०७६ । तषेस्ो पञचरर्षीय रणनीनतक योजनथा (२०७६/७७–२०८०/८१) । 
काठमाडौ ँ: ननवा्गचन आयोर ने्पाल । 
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स्थानीय ननरथावाचन (मतगणनथा) ननदनेनशकथा, २०७४ ले म्तरणना प्रनक्याको नवनि ननिा्गरण 

ररेको छ । यसका अनसुार एउ्टा स्ानीय ्तहको सबै म्त्पेन्टका एकै स्ानमा संकलन 

रनु्ग्पछ्ग । यसले रदा्ग ओसार्पसार रनने झञझ्ट हुनकुा सा्ै म्तरणना शरुू रन्ग ्पनन नढलो हुने 

ररेको छ । उक्त ननदनेनशकाले म्त्पेन्टका संकलन रररएकै स्ानको नननश््त भवनमा मात् रणना 

रनु्ग्पनने र सोही स्ानको अनय भवनमा सम्ेत म्त्पेन्टका सारेर रणना रन्ग रोक लराएको छ ।

स्थानीय तह ननरथावाचन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनसुार दलबा्ट मनोनयन्पत् ्पेश रदा्ग 

अधयक्ष र उ्पाधयक्ष, प्रमखु र उ्पप्रमखु ्त्ा नजलला समनवय सनमन्तको प्रमखु र उ्पप्रमखुमधये 

५० प्रन्तश्त मनहला उममदेवार रहने ररी नमलाउन्ुपनने प्राविान छ । ्तर रठबनिन रनने दललाई 

यो दफा बाधयकारी छैन । यसले मनहलाको प्रन्तनननितवलाई सनुननश््त हुन्ुपनने वयवस्ालाई 

चनुौ्ती नदनछ । 

ननवा्गचनलाई ननदनेशन रनने काननू िरैे छन ्। ्तीमधये कन्त्पय काननू बानझएका र दोहोररएका 

छन ्। यसले रदा्ग ननवा्गचनको सञचालन ्त्ा वयवस्ा्पनमा अनयोल नसज्गना ररेको छ । तयसै 

हुनाले ननवा्गचन आयोरले ्ेतस्ो ्पञचवषटीय रणनीन्तक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा 

ननवा्गचनसमबनिी एकीकृ्त काननू बनाउने लक्य राखकेो छ ।

४. वनवा्यचन ियािी 

ननवा्गचन आयोरले ननवा्गचन काय्गक्मको काय्ग्तानलका च्ैत १२, २०७८ मा साव्गजननक 

रऱयो । उक्त काय्ग्तानलकाअनसुार वैशाख ११ र १२, २०७९ मा उममदेवारको मनोनयन द्ता्ग, 

वैशाख १२ मा द्ता्ग भएका उममदेवारको सचूी प्रकाशन, वैशाख १३ मा उममदेवारीनवरुद्ध 

उजरुी, वैशाख १४ र १५ मा उजरुी उ्पर जाँचबझु ररी नामावली प्रकाशन, वैशाख १६ मा 

उममदेवारले नाम नफ्ता्ग नलने, र वैशाख १७ मा अनन्तम नामावली प्रकाशन र उममदेवारलाई 

ननवा्गचन नचह्न प्रदान रररयो । वैशाख १७ दनेख २७ समम प्रचारप्रसार, वैशाख २८ र २९ मा 

मौन अवनि र वैशाख ३०, २०७९ मा म्तदान भयो ।
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कि्यचािी वयवस्ापन

च्ैत २९, २०७८ मा सबै नजललामा नजलला नयायािीशले मखुय ननवा्गचन अनिकृ्तको 

काय्गभार समहाले । न्तनले नजलला सदरमकुाम रहकेो स्ानीय ्तहको ननवा्गचन अनिकृ्तको 

नजममवेारी ्पनन ्पाए । वैशाख ८, २०७९ मा ७५३ स्ानीय ्तहमा ननवा्गचन अनिकृ्तको 

काया्गलय स्ा्पना भयो ।  

नजलला ननवा्गचन काया्गलयले म्तदान सञचालनका लानर नजललानस््त सरकारी 

काया्गलयबा्ट उ्पलबि कम्गचारीको नववरण मखुय ननवा्गचन अनिकृ्तको काया्गलयलाई 

उ्पलबि रराएको न्यो । यद्यन्प, उक्त नववरणमा त्नु्ट न्ए । नजललामा उ्पलबि नभएका, 

अवकाश नलइसकेका ्त्ा मतृय ु भइसकेका कम्गचारीको नववरण ्पनन ्पठाइएको न्यो । 

यसरी नजललामा उ्पलबि नभएका कम्गचारीको नववरण ्पठाउँदा मखुय ननवा्गचन अनिकृ्तको 

काया्गलयलाई आवशयक कम्गचारी ्पनू्त्ग रन्ग राह्ो भएको न्यो । 

कि्यचािी िाविि 

्पय्गवेक्षण रररएका नजललामा म्तदान अनिकृ्त र सहायक म्तदान अनिकृ्तलाई एक नदने 

्तानलम नदइएको न्यो । सो ्तानलम वैशाख २२ दनेख २६, २०७९ को बीचमा फरक-फरक 

नमन्तमा भएको न्यो । म्तदान स्लको वयवस्ा्पन, सव्ग्पक्षीय बैठक, म्तदान प्रनक्या, 

म्त्पेन्टका नसल रनने, मचुलुका उठाउने, नववाद समािानका उ्पाय लराय्तका नवषयमा ्तानलम 

नदइएको न्यो । यद्यन्प, छो्टो अवनिको ्तानलम र तयसमा ्पनन िरैे सहभारी भएको हुदँा 

ननवा्गचनको नवनि र प्रनक्याबारे नवस्त्ृत जानकारी ्पाउन नसकेको रनुासो अनिकांश म्तदान 

अनिकृ्तले ररे । म्तदानको नदन म्तदान स्लमा खन्टएका कम्गचारी म्तदान प्रनक्याबारे 

अलमनलएको र एक अका्गलाई सोनिरहकेो ्पय्गवेक्षकले दखेकेा न्ए ।  

सदुरू्पनश्म प्रदशेको कैलाली नजललामा नजललाभररका म्तदान अनिकृ्त र सहायक 

म्तदान अनिकृ्तलाई िनरढीमा एक नदने ्तानलमका लानर बोलाइएको न्यो । उक्त 

्तानलममा ननवा्गचनको सैद्धानन्तक ्पक्षको चचा्ग ररेर आिा नदनम ै्तानलम सनकयो । ्पनहलो 

्प्टक ननवा्गचनमा खन्टएका कम्गचारीलाई ननवा्गचनको वयावहाररक ्पक्षबारे प्रस्ट नहुदँा काम 

रन्ग राह्ो भएको ब्ताइयो । जानकी राउँ्पानलकाको सरसव्ती माधयनमक नवद्यालय म्तदान 
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स्लमा खन्टएका कम्गचारीले भने, “म्तदान सञचालन रदा्ग एक्पनछ अकवो चरणमा के रनने 

भनने नसकाइएन । म्त्पेन्टका कसरी नसल रनने, मचुलुका कसरी उठाउने, सव्ग्पक्षीय बैठकमा 

एजेणडा के हुने ्ाहा भएन ।” यस खालको ्तानलमबा्ट म्तदान सञचालन रन्ग कनठन हुने 

ठाने्पनछ जानकी राउँ्पानलकामा खन्टने म्तदान अनिकृ्त ्त्ा सहायक म्तदान अनिकृ्तले 

नवर्तका ननवा्गचन सञचालन रररसकेका कम्गचारीबा्ट नसकेको ब्ताइयो । ्ती मधयेका एक 

म्तदान अनिकृ्तका अनसुार ननयनम्त छलफल ्त्ा जानकारीका लानर मसेेनजर समहू बनाएर 

सचूना आदानप्रदान रररएको न्यो । म्तदान अनिकृ्त र सहायक म्तदान अनिकृ्तबाहके 

म्तदान केनद्रमा खन्टएका अनय कम्गचारीलाई ्तानलमको वयवस्ा नभएकोले काम रन्ग राह्ो 

भएको रनुासो ्ती कम्गचारीले ररे । 

उमिेदवािी दिा्य

वैशाख ११ र १२, २०७९ मा उममदेवारी द्ता्गको समय ्तोनकएको न्यो । ्पय्गवेक्षण 

रररएका स्ानीय ्तहमा ्पनहलो नदन ननकै कम संखयामा उममदेवारी द्ता्ग भयो । दोस्ो नदन 

्पनन अ्पराह्न्पनछ मात् उममदेवारी द्ता्ग रन्ग उममदेवार आए । िरैे उममदेवार एकै्प्टक आउन,ु 

कम्गचारीको संखया सीनम्त हुन ुजस्ता कारणले द्ता्ग प्रनक्या नै अस्तवयस्त भएको न्यो । 

कम्गचारीलाई उममदेवारी द्ता्ग प्रनक्या समहालन हममहेमम े्परेको न्यो । सदुरू्पनश्म प्रदशेको 

्टीका्परु नरर्पानलकाका ननवा्गचन अनिकृ्तले भने, “वैशाख ११ मा एउ्टा दलले मात् 

उममदेवारी द्ता्ग ररायो । अनय दल वैशाख १२ मा नढलो ररी आइ्परुे । तयसैले सबै प्रनक्या ्परूा 

रदा्ग रा्तको १ बजेको न्यो ।” मनोनयन द्ता्ग प्रनक्या लामो र झनझन्टलो भएको उममदेवारले 

ब्ताए । बारम्ती प्रदशेको रोसाइकुँणड राउँ्पानलकाका एक उममदेवारले भने, “हाम्ो दलका 

सबै उममदेवारका लानर म्तदा्ता ्पररचय्पत्, नारररक्ता, फो्टो जस्ता कारजा्त रूज ुररी ्पेश 

रनु्गका सा्ै उममदेवारी द्ता्ग फारम भनने, सम ््गक एवं प्रस्तावकको नववरण भनने जस्ता प्रनक्या 

सम्पनन रन्ग लरभर छ घण्टा लारेको न्यो ।”
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ििदािा नािाविी 

माघ २४, २०७८ मा ननवा्गचन नमन्त घोषणा भए्पनछ म्तदा्ता द्ता्ग रोनकयो । ्तर फारनु ९, 

२०७८ मा ननवा्गचन आयोरले म्तदा्ता ्पररचय्पत् नष् भएको वा हराएको भए नयाँ बनाउन 

्त्ा त्नु्ट सचयाउन प्रदशे वा नजलला ननवा्गचन काया्गलयमा फारनु २०, २०७८ समम ननवेदन 

नदन सचूना जारी रऱयो । वयनक्त सवयं उ्पनस््त हुन नसकेमा ईमले वा फयाकसमाफ्ग ्त ननवेदन 

्पठाउन सनकने वयवस्ा न्यो । 

म्तदा्ता नामावलीमा द्ता्ग नभएका नारररक ्पनन ्पय्गवेक्षण रररएका स्ानीय ्तहमा 

भने्टए । आफनो वडामा द्ता्ग प्रनक्या सञचालन हुदँा रोजरारी या अनय कामका नसलनसलामा 

अनयत् रहकेाले ्ती छु्ेटका न्ए । केही नारररकले नाम द्ता्ग रराउनेबारे समयमा जानकारी 

न्पाउँदा ्पनन आफू छु्ेटको ब्ताए । नारररक्ता नभएकाले म्तदा्ता ्पररचय्पत् बनाउन नसकेका 

्पनन भने्टए । म्तदा्ता नामावली द्ता्ग रोनकसके्पनछ ्पनन आफनो नाम म्तदा्ता नामावलीमा 

समावेश रराउन नजलला ननवा्गचन काया्गलय आएका र न्तनलाई द्ता्ग नररी फका्गउन ु्परेको 

केही नजलला ननवा्गचन अनिकारीले ब्ताए । मतृय ुभइसकेका वयनक्तको नाम ्पनन म्तदा्ता 

नामावलीबा्ट नह्टाएको ्पाइयो ।  

ििदािा परिचयपत्र ववििण

वैशाख २८ र २९, २०७९ मा हरेक म्तदान स्लबा्ट नयाँ ्न्पएका, त्नु्ट सचयाउन आवेदन 

नदएका र म्तदान केनद्र अद्यावनिक रररएका म्तदा्तालाई ्पररचय्पत् नव्तरण रररएको न्यो । 

नारररक्ता वा आफनो ्पररचय खलुने सरकारी कारजा्तका आिारमा म्तदा्ता र एकाघरका 

सदसयहरूलाई ्पररचय्पत् नव्तरण रररयो । ्तर केही म्तदान स्लमा दलका काय्गक्ता्गले 

आफनो ्टोल/वडाका म्तदा्ताको ्पररचय्पत् नलएर रएको ्पनन ्पाइयो । बारम्ती प्रदशेको 

्तामाकोशी राउँ्पानलकामा अमर माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्लबा्ट एक दलका 

प्रन्तनननिले आफूले नव्तरण रनने भनेर १२५ म्तदा्ता ्पररचय्पत् नलएर रए । नव्पक्षी दलका 

उममदेवार र काय्गक्ता्गले यसनवरुद्ध नाराबाजी ररे्पनछ म्तदान स्ल ्तनाव्पणू्ग बनयो । ्ती 

वयनक्तबा्ट प्रहरीले ्पररचय्पत् नफ्ता्ग नलई म्तदान अनिकृ्तलाई नदए्पनछ नस्न्त सामानय 

भयो ।
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्पय्गवेक्षण रररएका म्तदान स्लमधये बारम्ती प्रदशेको काठमाडौ ँमहानरर्पानलकाका 

म्तदान स्लमा म्तदा्ता ्पररचय्पत् नलन आउने कम न्ए । उदाहरणको लानर, काठमाडौ ँ

महानरर्पानलकाको बानेश्र कयाम्पस म्तदान स्लमा २०० नयाँ म्तदा्ता ्पररचय्पत् 

आएकोमा दईु नदनमा २० जनाले मात् लरेको र बाँकी १८० ्पररचय्पत् ननवा्गचन आयोरम ै

नफ्ता्ग ्पठाइएको न्यो । केही म्तदान स्लमा नव्तरणका लानर आउन्ुपनने जन्त म्तदा्ता 

्पररचय्पत् नआएको ्पाइयो । उदाहरणको लानर, जानकी राउँ्पानलकाको सरसव्ती माधयनमक 

नवद्यालय  म्तदान स्लमा ‘क्ष’, ‘ज्ञ’, ‘त्’, ‘्प’ ‘स’ र ‘ह’ बा्ट नाम शरुू भएका म्तदा्ता 

्पररचय्पत् मात् आएको न्यो । कणा्गली प्रदशेको ठूलीभरेी नरर्पानलकको सरसव्ती 

माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्लमा र बारम्ती प्रदशेको काठमाडौ ँ माहनरर्पानलकाको 

को्टदवेी इङ्रनलश बोनड्गङ् सकुल म्तदान केनद्रमा म्तदा्ताको नाम म्तदा्ता नामावलीमा 

उललेख भएर ्पनन ्पररचय्पत् भने्टएन । 

ििदािा परिचयपत्रिा त्ररुवि 

म्तदा्ता ्पररचय्पत्मा म्तदा्ताको नाम, ्र, ठेराना, म्तदान स्ल, उमरे, नलङ्र जस्ता 

नववरणमा त्नु्ट भएको ्पाइयो । नवुाको्टमा एक मनहलाको ्पररचय्पत्मा नलङ्र ्परुुष 

उललेख भएको र उनको उममदेवारी द्ता्गम ैसमसया भई ननवा्गचन आयोरमा सचयाउन अनरुोि 

ररे्पनछ सनचचएर आएको नजलला ननवा्गचन काया्गलयका अनिकारीले ब्ताए । “म्तदा्ताको 

हकमा यस्तो नववरण ्तरुुन्त सचयाउन समभव छैन” उनले ््पे । लनुमबनी प्रदशेको मालारानी 

राउँ्पानलकामा नव्तरण रररएको एक ्पररचय्पत्मा नजललाको नाम सोलखुमुब ु न्यो, 

सा्ै बाब-ुआमाको नाममा ्पनन त्नु्ट न्यो । रोसाइकुँणड राउँ्पानलकाको एक म्तदा्ता 

्पररचय्पत्मा नारररक्ता नमबरको ठाउँमा जनम नमन्त न्यो । रणडकी प्रदशेको माछा्पचुछे् 

राउँ्पानलकामा एक म्तदा्ताले आफूले २०७४ को ननवा्गचनमा एउ्टा म्तदान स्लमा भो्ट 

हालेको ्तर यस्प्टक म्तदान स्ल ्पररव्त्गन भएर आएको ब्ताए । 
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५. वनवा्यचन प्रचािप्रसाि

प्रचािप्रसािका िाधयि

उममदेवारी द्ता्ग ररे्पनछ उममदेवारले प्रचारप्रसारका रन्तनवनि शरुू ररे । प्रचारप्रसारको मखुय 

माधयम घरदलैो न्यो । म्तदा्ता भ्ेटघा्ट रदा्ग उममदेवारले ्पचा्ग, ्पम्पले्ट, प्रन्तज्ञा्पत्, घोषणा्पत् 

र नमनुा म्त्पत् नव्तरण ररेका न्ए । तयसै ररी सवारी सािनमा आफना उममदेवारलाई म्त 

नदन अनरुोि रररएका री्त र सनदशे बजाउँद ैप्रचारप्रसार रररएको न्यो । साव्गजननक र ननजी 

राडीमा दलका झणडा र चनुाव नचह्न अनंक्त झणडा रानखएका न्ए । कन्त्पय घरमा ्पनन 

दलका झणडा ्टाँनरएका न्ए । उममदेवारले कोणसभा र आमसभा ्पनन ररे ।

 ्पत््पनत्का, रेनडयो, ्ेटनलनभजन, अनलाइन ्पनत्का र सामानजक सञजालमा प्रचारप्रसार 

ररेका न्ए । यसका सा्ै म्तदा्तालाई प्रतयक्ष ्ेटनलफोन र एसएमएसमाफ्ग ्त ्पनन भो्ट मानरयो । 

्पय्गवेक्षण रररएका स्ानीय ्तहमा उममेदवारले प्रचारप्रसारका रन्तनवनि ननवा्गि रू्पमा ररेको 

ब्ताए ।

उममदेवारनवरुद्ध नकारातमक सनदशे फैलाउन सामानजक सञजालको अतयनिक प्रयोर 

भयो । ्टीका्परु नरर्पानलकामा ने्पाली काँग्रेसका प्रमखु ्पदका उममदेवारनवरुद्ध भदौ ७, 

२०७२ मा ्टीका्परुमा भएको नहसंातमक घ्टनालाई जोडेर सामानजक सञजालमा नकारातमक 

प्रचारप्रसार रररएको ्पाइयो । 

प्रचािप्रसाि खच्य

उममेदवारले रन्ग ्पाउने खच्गको शीष्गक र सीमा ननवा्गचन आयोरले ्तोकेको छ । 

महानरर्पानलका, उ्पमहानरर्पानलका, नरर्पानलका र राउँ्पानलकाका उममदेवारका लानर 

ननवा्गचन खच्गका सीमा फरक छन ्(हनेु्गहोस ््तानलका १) । 

 ननवा्गचन आयोरले ्तोकेको सीमाभनदा िरैे रणुा बढी रकम खच्ग हुने दाबी उममदेवार र 

राजनीन्तक दलका प्रन्तनननिले ररेका न्ए । नारररकले ्पनन ्तोनकएको सीमाभनदा िरैे खच्ग 

हुने ररेको ब्ताए । आयोरले सरोकारवालासँर ररेको एक छलफलमा राजनीन्तक दलका 

प्रन्तनननिले ननवा्गचन खच्गको सीमा अवयावहाररक भएको ब्ताएका न्ए । उनीहरूले ननवा्गचनमा 
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िाविका १ : स्ानीय िह वनवा्यचनिा उमिेदवाििे गन्य पाउने खच्य सीिा (नेपािी रूपैयँािा)

क्र.

स.ं
खच्य शीर्यक

िहानगिपाविका उपिहानगिपाविका नगिपाविका गाउँपाविका

प्रिरुख/

उपप्रिरुख

वडाधयक्ष ि 

वडा सदसय, 

िवहिा 

सदसय ि 

दविि वा 

अलपसखंयक 

सदसय

प्रिरुख/

उपप्रिरुख

वडाधयक्ष ि 

वडा सदसय, 

िवहिा 

सदसय ि 

दविि वा 

अलपसखंयक 

सदसय

प्रिरुख/

उपप्रिरुख

वडाधयक्ष ि 

वडा सदसय, 

िवहिा 

सदसय ि 

दविि वा 

अलपसखंयक 

सदसय

अधयक्ष/

उपाधयक्ष

वडाधयक्ष ि 

वडा सदसय, 

िवहिा 

सदसय ि 

दविि वा 

अलपसखंयक 

सदसय

१
म्तदा्ता 

नामावली खररद
 १००० ५०० १००० ५००  १००० ५०० १००० ५००

२
सवारी सािन/

घोडा
 १५००००  ३०००० ११००००  २००००  ९००००  १६०००  ६००००  ११०००

३ सवारी इनिन/दाना  ४००००  १५०००  २६००० १५००० १९००० ११००० २०००० ५००

४
प्रचारप्रसार 

सामग्री
१००००० १००००० ८५००० ३५००० १००००० ७०००० ८०००० ६००००

५ ढुवानी २५००० १०००० १५००० ८००० १०००० ७००० ६००० ५०००

६
रोष्ी/काय्गक्ता्ग 

्पररचालन
१३९००० ७५००० १००००० ६५००० ८०००० ५१००० ८०००० ३२०००

७

अनय प्रचारप्रसार 

(छा्पा एवं 

नवि्ुतीय माधयम)

९५००० २०००० १००००० १५००० ६०००० १०००० ३०००० ७०००

८
काया्गलय 

सञचालन 
१००००० २०००० ४०००० ६७००० ३०००० १२००० १८००० १००००

९
प्रन्तनननि 

्पररचालन
७५००० २५००० ६०००० २०००० ५०००० १८००० ४५००० १६०००

१० नवनवि २५००० ४५०० १३००० ४५०० १०००० ४५०० १०००० ३५००

जमिा ७५०००० ३००००० ५५०००० २५०००० ४५०००० २००००० ३५०००० १५००००

स्ोत: ननरथावाचन आयोग नषेपथाल ।6 

6 ननवा्गचन आयोर ने्पाल । २०७८ । ननवा्गचन आयोरको सचूना १ । नषेपथाल रथाजपत्र, च्ैत ७ ।
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महानरर प्रमखुको उममदेवारको खच्ग सीमा कम्तीमा एक करोड ्तोकन प्रस्ताव ररेका 

न्ए ।7 मिशे प्रदशेको वीररंज महानरर्पानलकामा उ्पप्रमखु ्पदकी एक आकांक्षीले 

ननवा्गचन आयोरले ननिा्गरण ररेको सीमाभनदा िरैे खच्ग हुने ब्ताइन ् । २०७४ को स्ानीय 

ननवा्गचनमा ्पनन उ्पप्रमखु ्पदमा नै चनुाव लडेकी उनले भननन,् “२०७४ को चनुावमा मलेै 

३५ लाख रू्पैयाँ खच्ग ररे । यस्पानल झन ्सबै कुरा महङ्रो भएको छ । तयसैले यो चनुावमा  

उममदेवारको खच्ग झन ्बढी हुनछ ।” मिशे प्रदशेकै ्प्ेटवा्ग सरुौली राउँ्पानलकाको उ्पाधयक्ष 

्पदका दावेदारलाई उनको दलले ननवा्गचनमा खच्ग रन्ग ५० लाख ज्ुटाउन भनेको न्यो । 

 सदुरू्पनश्म प्रदशेको एक नरर्पानलकामा चनुाव प्रचारप्रसार वयवस्ा्पनको नजममवेारी 

्पाएका नेक्पा (एमाले) का प्रन्तनननिले कम्तीमा ५४ लाख खच्ग हुने आकलन ररे । उनले 

काय्गक्ता्ग ्पररचालन, सवारी सािन, इनिन, सभा ्त्ा ऱयाली लराय्तका नक्याकला्पमा 

अतयनिक खच्ग हुने भएकाले आयोरले ्तोकेको सीमानभत् रहरे ननवा्गचनमा प्रन्तस्पिा्ग रन्ग 

असमभव हुने ब्ताए । 

खच्यको जोहो

खच्गको जोहो उममदेवारले नवनभनन स्ो्तबा्ट ररेको ्पाइनछ । दलीय उममदेवारलाई दलले 

केही सहयोर रनने भए ्पनन मखुय्तः उममदेवारले नै खच्गको रकम ज्ुटाउन्ुपछ्ग । उममदेवारको 

वयनक्तर्त सम्पनत्त र चनदासवरू्प उ्पलबि हुने आन ््गक ्त्ा नजनसी सहयोर नै प्रचारप्रसार 

खच्ग िानने स्ो्त हुन ्। उममदेवारले जनमन वा सेयर ्पनन बेचकेो ब्ताए । यसबाहके वया्पारी, 

वयवसायी, कम्गचारी, आफन्त, ्पररवार र नमत्ले ्पनन सहयोर ररेको जनाए । 

 ्टीका्परु नरर्पानलकामा ने्पाली काँग्रेसका एक प्रन्तनननिले दलनभत् प्रमखु ्पदको दाबी 

रन्ग मात् ्पनन १० हजार रू्पैयाँ बझुाउन्ुपनने ब्ताए । तयस्ैत सोही नरर्पानलकामा नेक्पा 

(एमाले) मा प्रमखु र उ्पप्रमखु ्पदको उममदेवारी दाबी रन्ग क्मश: २५ हजार र १५ हजार 

रू्पैयाँ बझुाउन्ुपनने नेक्पा (एमाले) कै एक प्रन्तनननिले भने । उनले ््पे, “दलले ्पैसावाल 

7 श्षे्, मकर । २०७८ । उममदेवारको खच्ग बढीमा साढे सा्त लाख । कथाननतपरु, फारनु २८ । https://
ekantipur.com/news/2022/03/12/164704686631922170.html मा उ्पलबि; असार १३, 
२०७९ मा हरेरएको । 
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वयनक्तले मात् चनुावमा उममदेवारी नदऊन ्भनने अवस्ा नसज्गना रऱयो । यसले सीमान्तकृ्त र 

्पैसा नभएका वयनक्तलाई उममदेवारी दाबी नै रन्ग नसकने बनायो ।”

राजनीन्तक दलले अतयन्त सीनम्त रकम उममदेवारलाई नदएको न्यो । रानषट्रय दलको 

मानय्ता प्राप्त एक दलका केनद्रीय सदसयले आफनो दलले प्रतयेक प्रदशेमा ५० लाख रू्पैयाँ 

्पठाएको ब्ताए । उनका अनसुार प्रदशे कनम्टीमाफ्ग ्त सो रकम प्रदशेभररका उममदेवारलाई 

नव्तरण रररयो ्तर प्रदशे कनम्टीका ने्ततृवसँर उममदेवारको ्पहुचँको आिारमा बढी वा घ्टी 

रकम नदइयो । 

 

चरुनावी िरुद्ा

उममदेवारका मखुय चनुावी मदु्ा सेवा प्रवाह र ्पवूा्गिार नवकासको वरर्परर केननद्र्त न्ए । 

उनीहरूले नशक्षा, सवासथय र कृनषमा सिुारका सा्ै बा्टो-घा्टो ननमा्गण, खाने्पानीको वयवस्ा 

आनद आफना प्रा्नमक्तामा रहकेो ब्ताए । ्पय्ग्टन र रोजरार प्रवद्ध्गनका नवषय ्पनन केही 

उममदेवारले उठाएका न्ए । कन्त्पय उममदेवारले आफनो ्पानलकालाई ‘नमनुा’ राउँ/नरर 

्पानलका बनाउने लक्य राखकेा न्ए । माछा्पचुछे् राउँ्पानलकामा ने्पाली काँग्रेसका अधयक्ष 

्पदका उममदेवारले ्पय्ग्टन र कृनषलाई प्रा्नमक्ता नदई नमनुा राउँ्पानलका बनाउने लक्य 

राखकेो ब्ताए । प्राकृन्तक स्ो्त सािनमा ्पानलका िनी भएकाले आन्तररक राजसव आज्गन 

य्ेष् हुने र तयसमाफ्ग ्त चाहजेस्तो नवकासका रन्तनवनि सञचालन रन्ग सनकने उनको दाबी 

न्यो । 

काठमाडौ ँ महानरर्पानलकाका उममदेवारले नेवारी संसकृन्त ्त्ा सम्पदा संरक्षण, 

फोहरमलैा वयवस्ा्पन, साव्गजननक शौचालयको वयवस्ा र सकुुमबासी बस्ती वयवस्ा्पनका 

मदु्ा मखुय रू्पमा उठाएका न्ए । ्तराईका स्ानीय ्तहमा बाढी ्पीनड्त र नव्पनन बस्तीमा 

आवासको प्रबनि, बालनववाह उनमलून जस्ता काय्गक्म ्पनन उममदेवारका काय्गसचूीमा न्ए । 

्टीका्परु नरर्पानलका र जानकी राउँ्पानलकामा उममदेवारले कु्टीर उद्योर सञचालन, खलुला 

चौ्पायाको वयवस्ा्पन, बाढी ्पीनड्त र सकुुमबासी समसया समािान रनने नवषय समावेश 

ररेका न्ए । 
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रानषट्रय प्रजा्तनत् ्पा्टटीका उममदेवारले नहनद ूराजय र राज्तनत्को ्पनुस्ा्ग्पनाको मदु्ा ्पनन 

समावेश ररेको ्पाइयो । मरंोल नेशनल अर्गनाइजेशन र नारररक उनमनुक्त ्पा्टटीले ्पनहचानको 

मदु्ालाई ्पनन प्रमखु रू्पमा उठाएका न्ए । 

 

आचािसवंहिा

ननवा्गचन आयोरले सरकार, कम्गचारी, सरुक्षा ननकाय, सञचारमाधयम, रैर सरकारी संस्ा, 

राजनीन्तक दल, उममदेवार र नारररकले ्पालना रनु्ग्पनने ननयम सम्ेटी आचारसंनह्ता बनाएको 

छ ।

 प्रचारप्रसारका क्ममा आचारसंनह्ताको उललङ् घन वया्पक रू्पमा भएको ्पाइयो । 

अनरुमन नफ्तलो भएकाले ्पनन आचारसंनह्ता उललङ् घन अतयनिक भएको नारररकले ब्ताए । 

अनिकांश उममदेवारले प्रयोर ररेका ननवा्गचन नचह्न अनंक्त झणडाको आकार आचारसंनह्ताले 

्तोकेको भनदा ठूला न्ए । तयसै ररी आयोरले ननिा्गरण ररेको संखयाभनदा बढी सवारी 

सािनको प्रयोर भएको न्यो । प्रचारप्रसारमा लाउडस्पीकर बजाउन न्पाइने भए ्पनन यसको 

प्रयोर सबैन्तर भएको ्पाइयो । नबहान ८ बजेदनेख साँझ ७ बजेसमम मात् प्रचारप्रसार रनने 

समय ्तोनकएकोमा कन्त्पय स्ानमा बेलकुी अबेरसमम ्पनन प्रचारप्रसार ररेको दनेखयो । 

आचारसंनह्ता नव्परी्त प्रचारप्रसारमा बालबानलकालाई समावेश रररएको न्यो । 

 मौन अवनिमा उममदेवारले साव्गजननक काय्गक्म ररेको ्पाइएन । ्तर न्तनले वयनक्तर्त 

्तवरमा म्तदा्ता भ्ेटघा्ट भने जारी राखकेा न्ए । तयसै ररी, मौन अवनिमा प्रचारप्रसार वनज्ग्त 

भए ्पनन सामानजक सञजालमाफ्ग ्त उममदेवार र न्तनका सम ््गक सनक्य दनेखए ।  

ननवा्गचन अनिकृ्तको काया्गलयमा आचारसंनह्ता उललङ्घननवरुद्ध उजरुी कम ्पनने र झन ्

नलनख्त उजरुी ्त जयाद ैकम ्पनने ररेको ्ती काया्गलयका प्रन्तनननिहरूले ब्ताए । प्रायजसो 

उममदेवारले कुनै न कुनै रू्पमा आचारसंनह्ता उललङ् घन ररेकाले एकले अका्गको उजरुी 

नररेको ब्ताइयो । नलनख्त उजरुी ्परे्पनछ भने ननवा्गचन काया्गलयले स्पष्ीकरण सोिकेा 

केही उदाहरण न्ए । रणडकी प्रदशेको ्पोखरा महानरर्पानलकाका ्ततकालीन प्रमखुले 

्पलु उद ्घा्टन ररे्पनछ म्तदा्ता प्रभानव्त हुने ररी नकन ्पलु उद ्घा्टन ररेको भनी स्पष्ीकरण 

सोनिएको न्यो । यद्यन्प, आचारसंनह्ता उललङ् घन रननेलाई कारबाही नै ररेको भने ्पाइएन । 
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६. ििदािा वशक्षा

वनवा्यचन आयोगको काय्यक्रि

म्तदा्ता नशक्षाले ननवा्गचनको नवनि ्त्ा प्रणाली, म्तदानको नवनि, म्तदा्ता नामावलीमा 

नाम द्ता्ग प्रनक्या आनदबारे ससुनूच्त रराउने हो । म्तदा्ता नशक्षा ननरन्तरको प्रनक्या भए 

्पनन चनुावको आस्पासमा मात् यसलाई सीनम्त रररएको छ । ननवा्गचनसमबनिी सचूना र 

जानकारी प्रवाह रन्ग ननवा्गचन आयोरले सञचार माधयम र सामानजक सञजाललाई प्रयोर 

ररेको न्यो । ्तर यी माधयममा खास ररी शहररया र नशनक्ष्त वयनक्तको मात्ै ्पहुचँ न्यो । 

यसबाहके ननवा्गचनबारे सचूना नदन आयोरले ्पचा्ग र ब्ोसर ्तयार ्पारेको भए ्पनन तयस्ता 

सामग्री साव्गजननक स्लमा कम ै मात् दनेखए । म्तदा्तासँर प्रतयक्ष भ्ेेटर जानकारी नदने 

काय्गक्म ररेको ्पाइएन । नवर्तमा आयोरका ्तफ्ग बा्ट सवयंसेवकले म्तदा्तालाई घरै रएर 

म्तदानको ्तररका नसकाए ्पनन यस ्प्टक सवयंसेवक ्पररचालन रररएन । 

म्तदा्ता नशक्षासमबनिी ननवा्गचन आयोरले ्तयार ्पारेको सीनम्त सामग्रीमा ्पनन भानषक 

नवनवि्तालाई धयान नदइएको न्एन । उदाहरणका लानर, बहुसंखयक ्तामाङ भाषी म्तदा्ता 

भएको रोसाइकुँणड राउँ्पानलकामा ने्पाली भाषामा मात् म्तदा्ता नशक्षा सामग्री दनेखए । 

अविी भाषी बहुल्ता रहकेो ने्पालरञज उ्पमहानरर्पानलकामा रानखएको नडनज्टल बोड्गमा 

ने्पाली भाषामा मात् सचूना प्रवाह रररएको न्यो । सा्ै म्तदा्ता नशक्षा सामग्री ्पोष्र र 

्पचा्गमा प्रयोर भएको रंर ्त्ा अक्षरको आकार नयनू दृनष्समबनिी समसया भएकाले राम्री 

्पढ्न नसकने भनने रनुासो सनुनयो ।

मौन अवनिमा म्तदान स्लमा म्तदा्ता नशक्षा नदने काय्गक्म ननवा्गचन आयोरले 

साव्गजननक ररेको न्यो । ्तर ्पय्गवेक्षण रररएकामधये अतयन्त ् ोरै म्तदान स्लमा मात् म्तदा्ता 

नशक्षा सञचालन रररएको न्यो । बारम्ती प्रदशेका आमाछोनदङमो राउँ्पानलका, ्टोखा 

नरर्पानलका, कारेश्वरी मनोहरा नरर्पानलका र रणडकी प्रदशेको वानलङ नरर्पानलकाका 

केही म्तदान स्लमा ्पररचय्पत् संकलन रन्ग आएका सीनम्त म्तदा्तालाई म्त संके्त रननेबारे 

जानकारी नदइएको ्पाइयो । म्तदान स्लमा भने्टएका अनिकांश म्तदान कम्गचारीले म्तदा्ता 

नशक्षा नदने भनने जानकारी नभएको ब्ताए । 
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केही म्तदान स्लमा भने नमनुा म्तदान काय्गक्म सञचालन रररएको न्यो । ठूलीभरेी 

नरर्पानलकाको सरसव्ती माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्ल, काठमाडौ ँमहानरर्पानलकाको 

रहुशे्री माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्ल, रोसाइकुँणड राउँ्पानलकाको रसवुा माधयनमक 

नवद्यालय म्तदान स्लमा नमनुा म्तदान रररएको ्पाइयो । ननवा्गचनमा खन्टएका कम्गचारी, 

राजनीन्तक दलका प्रन्तनननि, उममदेवार ्त्ा सरुक्षा ननकायका वयनक्त मात् यी नमनुा म्तदानमा 

सहभारी न्ए । 

उमिेदवािको पहि 

उममदेवार ्त्ा न्तनका प्रन्तनननिले म्त्पत्मा म्त संके्त रनने ्तररकाबारे ्टोल-्टोलमा रएर 

म्तदा्तालाई जानकारी रराएका न्ए । ्टीका्परुको एउ्टा वडामा नेक्पा (एमाले) का 

वडाधयक्षसनह्त सदसय ्पदका उममदेवारहरूले ्टोल नवभाजन ररेर म्तदा्तालाई म्तदान 

रनने ्तररका नसकाएको दनेखयो । कणा्गली प्रदशेको लेकबेसी नरर्पानलका वडा नमबर ४ का 

वडाधयक्षका सव्तनत् उममदेवारले १५ जनाको ्टोली बनाएर आफनो नचह्नमा म्तदान रन्ग 

नसकाएको ्पाइयो । केही दलले भने म्तदान रनने ्तररका नसकाउन सवयंसेवक नै ्पररचालन 

ररेका न्ए । बारम्ती प्रदशेको भक्त्परु नरर्पानलकामा ने्पाली काँग्रेसले २३० सवयंसेवक 

ख्टाएको न्यो ।

केही स्ानीय ्तहमा भने उममदेवारले म्त संके्त रनने ्तररका नसकाउन काय्गक्ता्गलाई 

्पाररश्नमक नदएर ख्टाएका न्ए । मालारानी राउँ्पानलकामा रठबनिनका उममदेवारले 

तयस्ता १२ काय्गक्ता्ग ख्टाएका न्ए । ्ती हरेकलाई प्रन्तनदन एक हजार रू्पैयाँ र दईु सयको 

फोन ररचाज्ग काड्ग नदइएको न्यो । तयस्ैत बारम्ती प्रदशेको कानलञचोक राउँ्पानलका वडा 

नमबर ६ मा वडाधयक्ष उममदेवारहरूले ्पनन ्पाररश्नमक नदएर काय्गक्ता्ग ्पररचालन ररेका 

न्ए । उममदेवारको चनुाव नचह्नमा सवनस्तक छा्प लराएको नमनुा म्त्पत् दखेाएर वा नव्तरण 

ररेर म्तदा्तालाई म्त संके्तबारे बझुाएका न्ए । बारम्ती प्रदशेका मन्ली नरर्पानलका र 

रोसाइकुँणड राउँ्पानलकामा दलहरूले घरदलैो काय्गक्ममा सवनस्तक छा्प र नमनुा म्त्पत् नै 

लरेर म्तदा्तालाई आफनो चनुाव नचह्नमा म्तदानको अभयास रराएका न्ए ।

रठबनिन ररेका दललाई म्त संके्त रननेबारे म्तदा्तालाई नसकाउन झञझन्टलो भएको 

ब्ताइयो । फरक दलका चनुाव नचह्न म्तदा्तालाई नचनाएर बदर नहुने ररी म्तदान रन्ग नसकाउँदा 



19 

नेपालको स्ानीय तह ननरावाचन २०७९  को पयवारेक्षण

म्तदा्ता अलमनलएको रठबनिनबा्ट प्रचारमा संलगन प्रन्तनननिहरूले ब्ताए । प्रदशे १ को 

इ्टहरी उ्पमहानरर्पानलकामा रठबनिनका ्तफ्ग बा्ट म्त संके्त रनने ्तररका नसकाउन रएका 

सवयंसेवकले िरैे प्रयास रदा्ग ्पनन म्तदा्ता अलमलमा ्परे्पनछ सा्ैत ओ्टा ्पदमा एउ्ैट नचह्नमा 

लहरै म्तदान रन्ग नसकाएका न्ए । रठबनिनका कारण सही ्तररकाले क्स भो्ट रन्ग नजानदा 

िरैे म्त बदर हुन सकने अनमुान रठबनिनसमबद्घ उममदेवार ्त्ा न्तनका प्रन्तनननिले ररे ।

 

७. ििदानको वदनको गविवववि

ििदान स्ि 

म्तदान स्लमा छेकबार लराउने, मनहला र ्परुुषको छुट्ाछुटै् ्पंनक्तका लानर डोरी ्टाङ्ने, म्त 

संके्तका लानर रोपय कक्ष ्तयार ्पानने, आवशयक फनन्गचरको वयवस्ा रनने, सव्ग्पक्षीय बैठक 

रनने आनद काम म्तदानको एकनदन ्पनहले नै सम्पनन रररएको न्यो । घाम ्पानीबा्ट जोनरन 

म्तदान स्ालमा ्पाल ्टाँनरएको न्यो ।

 म्तदान स्लमा म्त्पेन्टका, म्त्पत्, सवनस्तक छा्प, मसी, म्तदा्ता नामावलीलराय्त 

आवशयक सामग्री उ्पलबि न्ए । ्पय्गवेक्षण रररएका ७० म्तदान स्लमधये ५९ ओ्टा 

शनैक्षक संस्ा न्ए । रानवस भवन, कृनष भवन, नजलला समनवय सनमन्त भवन, वडा 

काया्गलय, सेवा केनद्र जस्ता स्ान नौ ओ्टा न्ए भने एउ्टा मननदर र एउ्टा सवासथय संस्ा 

रहकेो न्यो । कन्त्पय म्तदान स्ल अतयन्त साँघरुा न्ए भने कन्त्पय नभरालो ठाउँमा न्ए । 

तयसले म्तदा्तालाई नहडँडुल रन्ग र ्पंनक्तबद्ध भएर उनभन राह्ो भएको न्यो । केही म्तदान 

स्लमा भने शौचालय, न्पउने ्पानी आनद जस्ता सनुविा नभएको ्पाइयो । कन्त्पय म्तदान 

स्लमा आवशयक फनन्गचरको कमी भएको म्तदान अनिकृ्तले ब्ताए ।  

ििदान शरुरूआि          

्पय्गवेक्षण रररएका ७० म्तदान स्लमधये ५१ ओ्टामा नबहान ७ बजे नै म्तदान शरुू भएको 

न्यो । बाँकी १९ म्तदान स्लमा करीब आिा घण्टादनेख एक घण्टा नढलो भयो । िरैेजसो 

म्तदान स्लमा राजनीन्तक दलका प्रन्तनननि समयम ै उ्पनस््त नभएकोले यस्तो नढलाइ 
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भएको न्यो । तयसबाहके, म्तदान स्लमा खन्टएका कम्गचारीको अलमल र वयवस्ा्पकीय 

्पक्षमा नववादका कारण ्पनन नढलो भयो । उममदेवारहरू आफनो फो्टो र म्त नचह्न भएको 

्पररचय्पत्सनह्त उ्पनस््त हुदँा, म्तदा्ताले मोबाइल सा्मा नलएर म्तदान रन्ग जान ्पाउने/

न्पाउने नवषयमा र दलका काय्गक्ता्गले फो्टो सनह्तको म्तदा्ता सचूी ्पाउन्ुपनने मार राखदा 

नववाद भएको न्यो । केही स्लमा म्तदान अनिकृ्तले उममदेवारका प्रन्तनननिलाई ७ बजे 

अरावै ्पररचय्पत् नव्तरण नरना्गले ्पनन नढलाइ भएको न्यो । 

ििदािा वयवस्ापन

म्तदान प्रनक्या शरुू हुनअुरावै म्तदान स्लमा म्तदा्ता आउन ्ालेका न्ए । मनहला र 

्परुुषको छुट्ाछुटै् ्पंनक्त न्यो । बचचा सनह्तका मनहला, जयेष् नारररक, नबरामी, अ्पांर्ता 

भएका वयनक्तलाई लाममा बसन न्पनने ररी म्तदान रन्ग नदइएको न्यो । ्तर अनिकांश म्तदान 

स्ल जयेष् नारररक र अ्पांर्ता भएका वयनक्तमतै्ी न्एनन ्। 

म्तदा्ता ्पररचय्पत् र म्तदा्ता नामावलीको क्मसंखया ननमलेकोले नाम रुज ुरनने कम्गचारी 

र म्तदा्ताले ननकै समसया वयहोनु्ग ्परेको न्यो । यसले म्तदान प्रनक्या नढलो बनायो । 

म्तदा्ता ्पररचय्पत्को क्मांक र म्तादा्ता नामावलीमा उनललनख्त क्मांक ननमलेकाले कुन 

केनद्रको लाइनमा बसने भनने अनयोल न्यो । एउ्टा लाइनमा बसेर नाम रुज ुरदा्ग नभने्टए्पनछ 

अकवो लाइनमा फेरर उनत्तकै समय बसन ु्परेकोले केही म्तदा्ता ररसाएका न्ए । दईु-दईु ओ्टा 

लाइनमा बसेर ्पनन नाम नभने्टए्पनछ कन्त्पय म्तादा्ता ररसाए । अकवो केनद्रमा जाने झमलेा 

नररी ‘भो्ट नै हानलदनँʼ भनद ैफनक्ग एका म्तदा्ता ्पनन िरैे न्ए । यो समसया िरैे केनद्र भएका 

म्तदान स्लमा अझ ्टड्कारो दनेखनथयो । ्टीका्परु नरर्पनलकाको १३ केनद्र भएको वीरेनद्र 

नवद्यामननदर माधयनमक नवद्यालयमा ्तीन केनद्रको लाइनमा बसदा ्पनन नाम नभने्टए्पनछ ्तीन 

मनहला ररसाएर फकने को डीआरसीएनका ्पय्गवेक्षकले दखेकेा न्ए ।  

 



21 

नेपालको स्ानीय तह ननरावाचन २०७९  को पयवारेक्षण

ििदान गन्य िोक 

्पय्गवेक्षण रररएका ८४ म्तदान केनद्रमधये ३३ म्तदान केनद्रमा नवनभनन कारणले म्तदा्ता 

म्त हालनबा्ट वनञच्त भए ।8 म्तदा्ता ्पररचय्पत् भए ्पनन म्तदा्ता नामावलीमा नाम 

नभने्टएको, नाम वा ्र ननमलेको, म्तदा्ता नामावलीमा नाम भएको ्तर म्तदा्ता ्पररचय्पत् 

र अनय ्पररचय्पत् नभएको जस्ता कारणले रदा्ग न्तनले भो्ट हालन ्पाएनन ् । रोसाइकुँणड 

राउँ्पानलकाको राउँ फक्ग  रानषट्रय प्रा्नमक नवद्यालय म्तदान स्लमा म्तदा्तालाई दलका 

प्रन्तनननिको सहमन्तमा नारररक्ताको प्रन्तनलन्पका आिारमा ्पनन म्तदान रन्ग नदइयो । ्तर तयही 

राउँ्पानलकाको रसवुा माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्लमा भने नारररक्ताको फो्टोक्पीका 

आिारमा म्तदान रन्ग नदइएन । 

गोपनीयिा

अनिकांश म्तदान केनद्रमा म्त संके्तको रो्पनीय्ता भङ्र नहोस ्भनी धयान नदएको ्पाइयो । 

म्तदानमा खन्टएका कम्गचारी, सरुक्षाकमटी र उममदवेारका प्रन्तनननिहरू म्त संके्त रनने कक्षबा्ट 

नननश््त दरूीमा बसेका न्ए । म्त संके्त रनने कक्षलाई बारेर रानखएको न्यो । यद्यन्प, ्पय्गवेक्षण 

रररएकामधये आठ म्तदान केनद्रमा रो्पनीय्ताबारे ्पया्गप्त धयान नदइएको ्पाइएन । म्तदान 

स्ल साँघरुो हुनाले नभडभाड भई रो्पनीय्तामा खलल ्परुेको न्यो । केही म्तदान स्लमा 

म्त संके्त रनने रोपय कक्ष म्तदा्ता बानहर ननसकने बा्टो ननजक हुनाले सरुक्षाकमटी र अनय 

म्तदा्ताले दखेन सनकने न्यो ।

 

असक्तिाई सहयोगी

्पय्गवेक्षण रररएका एक म्तदान स्लबाहके सबै म्तदान स्लमा आफै म्त संके्त रन्ग नसकने 

म्तदा्ताले एकाघरका सदसयको मद््त नलई म्तदान रन्ग ्पाउने सनुविा न्यो । ठूलीभरेी 

8 डीआरसीएनबा्ट खन्टएका ्पय्गवेक्षकले ७० म्तदान स्लका ८४ म्तदान केनद्रमा म्तदान प्रनक्याको 
्पय्गवेक्षण ररेका न्ए ।
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नरर्पानलकाको आदश्ग माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्लमा म्तदान रन्ग सहयोरी नलन 

न्पाउने ननण्गय सव्ग्पक्षीय बैठकले रऱयो । 

 केही म्तदान स्ालमा एकै वयनक्तले दईु वा दईुभनदा बढी म्तदा्तालाई सघाउँदा नववाद 

भएको न्यो । तयस्ैत, आफै म्त संके्त रन्ग सकने म्तदा्तालाई सम्ेत उममदेवारका सम ््गकले 

म्त हानलनदने ररेका न्ए । बारम्ती प्रदशेको आमाछोनदङमो राउँ्पानलकामा सवासथय चौकी 

भवन म्तदान स्ल र लनुमबनी प्रदशेको नझमरूक राउँ्पानलकाको रानवस भवन म्तदान 

स्लमा यस्तो नववाद बढ्द ैजाँदा म्तदान केही समय स्नर्त रनु्ग्परेको न्यो । यस्ता नववाद 

अनय म्तदान स्लमा ्पनन भएको न्यो ।    

 

सवािी सािन प्रयोगिा िोक

ननवा्गचनका नदन सव्गसािारणलाई सवारी चलाउन अनमुन्त न्एन । ्तर उममदेवारका सवारी 

सािनले म्तदा्ता ओसारेको ्पय्गवेक्षकले दखे े । ्ती सवारी सािनले वदृ्ध-वदृ्धा, असक्त र 

नबरामी म्तदा्तालाई म्तदान स्लसमम ्पऱुयाउने ररेको दनेखनथयो । 

म्तदानको नदन सवारी सािन चलाउन न्पाउने ननयमबारे म्तदा्ताले प्रश् उठाएका न्ए । 

िरैे म्तदा्ताले म्तदानस्लसमम ्पगुन ननकै कष् भोरेको ब्ताए । उनीहरूका अनसुार सवारी 

चलाउन अनमुन्त भएमा खास ररी वदृ्ध, अ्पाङ्र्ता भएका वयनक्त, रभ्गव्ती ्त्ा नवजा्त 

नशश ुसनह्तका मनहलालाई म्तदान स्लसमम ्पगुन सहज र नछ्टो हुने ब्ताए । म्तदानको नदन 

सवारी सािनमा रोक नलराएमा म्तदा्ता सहभानर्ता बढ्ने नारररकको राय न्यो ।

 

सिापन

७० ्पय्गवेक्षकमधये ६८ ्पय्गवेक्षकले म्तदान समा्पन प्रनक्याको ्पय्गवेक्षण रन्ग ्पाए ।9 ्पय्गवेक्षण 

रररएकामधये ६५ म्तदान स्लमा अ्पराह्न ठीक ५ बजे नै म्तदा्ता प्रवेश बनद रररयो । मिशे 

प्रदशेको सखवुाननकारकट्ी राउँ्पानलकाको महशेवारी माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्ल, 

9 बारम्ती प्रदशेमा बै्ेतश्र राउँ्पानलकाको केही म्तदान केनद्रमा झड्पको खबर ्तामाकोशी 
राउँ्पानलकासमम फैनलए्पनछ तयहाँ ्पनन झड्प हुने सकने समभावनालाई धयानमा राखद ैम्तदान समा्पन नहुदँ ै
डीआरसीएनका दईु ्पय्गवेक्षक म्तदान स्लबा्ट नहड्ंन ु्पऱयो ।   
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बारम्ती प्रदशेको बढुाननलकणठ नरर्पानलकाको जयभद्रकाली माधयनमक नवद्यालय म्तदान 

स्ल र लनुमबनी प्रदशेको मालारानी राउँ्पानलकाको नसद्ध ने्पाल रानषट्रय माधयनमक नवद्यालय 

म्तदान स्लमा हावाहुरी र वषा्गको कारणले म्तदान स्नर्त भई ्पनु: सञचालन रररएकाले 

५ बजे्पनछ ्पनन म्तदा्तालाई प्रवेश रन्ग नदइयो ।  

्पय्गवेक्षण रररएका केही म्तदान स्लमा समा्पन रनने बेला अलमल र नववाद भयो । लनुमबनी 

प्रदशेको घोराही उ्पमहानरर्पानलकामा बालमननदर प्रा्नमक नवद्यालय म्तदान स्लको ‘खʼ 

केनद्रमा खन्टएका उममदेवारका एक प्रन्तनननि समा्पनको प्रनक्या चनलरहकेो ‘कʼ केनद्रका 

आफनै उममदेवारका प्रन्तनननिलाई सघाइरहकेा न्ए । उनले केनद्र ‘क’ मा म्तदान रन्ग खोजे 

्तर नामावलीमा उनको नाम भने्टएन । नाम ‘खʼ केनद्रमा भने्टयो । तयन्तञजेल ‘खʼ केनद्रको 

समा्पन ्परूा भइसकेको न्यो । ‘ख’ केनद्रका म्तदान अनिकृ्तले नसल भइसकेको म्त्पेन्टका 

खोलन ननमलने ब्ताए । ्तर नववाद बढ्द ैरए्पनछ सव्ग्पक्षीय बैठक बसी केनद्र ‘ख’ मा नयाँ 

म्त्पेन्टका ् ्पी उनलाई म्तदान रन्ग नदइयो । समा्पनकै कारण म्त हालन न्पाएका उममदेवारका 

अनय दईु प्रन्तनननिले ्पनन म्त हालन ्पाउने मार ररे्पनछ न्तनीहरूलाई ्पनन तयही म्त्पेन्टकामा 

म्त खसालन नदइयो । तयस्ैत, सदुरू्पनश्म प्रदशेमा जानकी राउँ्पानलकाको कृनष भवन म्तदान 

स्लमा ्पनन म्त्पेन्टकाको नसल ्तोडेर म्तदान रन्ग नदइएको न्यो । 

८. ििगणना 

िरैेजसो स्ानीय ्तहमा वैशाख ३१, २०७९ मा म्तरणना शरुू भयो । केही स्ानीय ्तहमा 

भने म्तदान सनकएकै बेलकुी म्तरणना शरुू रररयो । केही स्ानीय ्तहमा म्त्पेन्टका रणना 

स्लसमम आइ्पगुन ््प समय लागदा रणना नढलो शरुू भयो ।  

म्तरणना शरुू रनु्गभनदा ्पनहले म्तदान अनिकृ्तको ्पहलमा सव्ग्पक्षीय बैठक ररी कस्तो 

म्त संके्तलाई सदर मानने, रणना स्लमा उममदेवारका प्रन्तनननि संखया कन्त हुने, उनीहरू 

कन्त दरूीमा बसने आनदबारे ननण्गय रररएको न्यो । िरैे स्ानीय ्तहमा म्तरणना शरुू रन्ग 

नववाद भएको ्पाइएन । ्तर काठमाडौ ँ महानरर्पानलकाको सव्ग्पक्षीय बैठकमा ्पाँच जना 

सव्तनत् उममदेवारको ्पक्षबा्ट रणनाका लानर आ्पसी सहमन्तमा एक मात् प्रन्तनननि राखने 

प्रस्तावमा प्रमखु ्पदका उममदेवार बालेनद्र शाहको समहूले असन्तनुष् जनायो । ्पनछ सव्तनत् 

उममदेवारबा्ट ्पनन एक-एक प्रन्तनननि बसन ्पाउने सहमन्त भए्पनछ म्तरणना शरुू रररयो । 
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म्तरणना प्रनक्या ससु्त, जन्टल र बोनझलो न्यो । एउ्ैट म्त्पत्मा िरैे चनुाव नचह्न र 

सा्त ्पदको नननम्त एउ्ैट म्त्पत् हुनाले म्तरणना नढलो भएको न्यो । एउ्ैट लहरमा म्त 

संके्त रररएका म्त्पत् रनन कम समय लारेको न्यो भने छुट्ाछुटै् लहरमा म्त संके्त रररएका 

म्त्पत् रनन बढी समय लारेको न्यो । उममदेवार िरैे भएका स्ानीय ्तहमा एउ्ैट म्त्पत्मा 

समानान्तर दईु खणड न्ए । यसले रदा्ग म्तदा्ताले आवशयकभनदा बाहकेका ्पदमा ्पनन म्त 

संके्त ररेकाले म्त्पत् बदर हुनकुा सा्ै म्तरणनामा ््प समय लागयो । 

रणना रनु्ग्पनने म्त्पत्को अन्ुपा्तमा रणना कम्गचारी कम न्ए । न्तनमा ्पनन ्तानलमको 

अभाव र रणना प्रनक्याबारे स्पष््ताको कमीले रणना ससु्त भएको न्यो ।  उनै कम्गचारी 

ननरन्तर खन्ँटदा ्कान र अननँदोको कारण रणना कम्गचारीको काय्गक्षम्तामा ्पनन ह्ास 

आएको रणना अनिकृ्तहरूले ब्ताए ।  

म्त्पत्मा म्त संके्त रनने कोलम साँघरुो न्यो । म्तदा्ताले म्त संके्त रदा्ग सवनस्तक छा्प 

कोलमबानहर ्पन्ग रएको नवषय नववानद्त बनेको न्यो । म्त बदरबारे रणना कम्गचारी बीचम ै

्पनन समान बझुाइ न्एन । तयसै ररी उममदेवारका प्रन्तनननिबीच ्पनन यस बारेको बझुाइमा 

एकरू्प्ता न्एन । यस्तो फरक-फरक बझुाइका कारणले बारमबार नववाद भइरहदँा म्तरणना 

नढलो भएको न्यो ।

एक ्पदमा एकभनदा बढी उममदेवारको ननवा्गचन नचह्नमा म्त संके्त रनु्ग र सवनस्तक 

छा्पबाहके अनय ्तररकाले म्त संके्त रररनलेु म्त्पत् बदर भएका न्ए । 

९. पय्यवेक्षणका चरुनौिी 

इलाम नरर्पानलकाको इलाम नवद्यामननदर, इ्टहरी उ्पमहानरर्पानलकाको सरसव्ती जबदी 

माधयनमक नवद्यालय, बढुाननलकणठ नरर्पानलकाको जयभद्रकाली माधयनमक नवद्यालय, 

बङ्रलाचलुी राउँ्पानलकाको सेवाकेनद्र भवन, जानकी राउँ्पानलकाको मो्ती माधयनमक 

नवद्यालय म्तदान स्लमा डीआरसीएनका ्पाँच ्पय्गवेक्षकलाई म्तदानको शरुूआ्त प्रनक्या 

्पय्गवेक्षण रन्ग नदइएन । बारमबार अनरुोि ररे्पनछ चार ्पय्गवेक्षकले नदउँसो मात् म्तदान स्लमा 

प्रवेश ्पाए । ्तर जयभद्रकाली माधयनमक नवद्यालय म्तदान स्लमा नदनभर नै प्रवेश नदइएन । 

्ती ्पय्गवेक्षक म्तदान स्लमा प्रवेश रन्ग खोजदा, “्पय्गवेक्षकले म्तदान केनद्रमा म्तदा्ता प्रवेश 

ररे वा नररेको हनेने हो । म्तदान स्ल प्रवेशद्ारमा रएर बसनसु”्, म्तदान अनिकृ्तले भने । 
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तयसै ररी सेवाकेनद्र भवन म्तदान स्लमा ्पय्गवेक्षकलाई म्तदान शरुू हुदँा प्रवेश नदइयो ्तर 

तय्पनछ उनलाई म्तदान स्लबा्ट बानहर ननकानलयो र फेरर म्तदान स्लमा प्रवेश नदइएन । 

 डीआरसीएनका अनय केही ्पय्गवेक्षकलाई ्पनन म्तदान स्लमा प्रवेश नदन नखोजेको र 

नवनभनन प्रश् सोिरे प्रवेशमा ननरुतसानह्त रररएको न्यो । म्तदान कमचा्गरी र सरुक्षाकमटीमा 

्पय्गवेक्षणबारे बझुाइको ्टड्कारो अभाव न्यो । प्रवेश ्पाएका ्पय्गवेक्षकलाई म्तदान अनिकृ्त 

र सरुक्षाकमटीले बारमबार ‘एकनछन हनेु्गस ्र म्तदान स्लबानहर जानसु’् भनेका न्ए । 

एक ्पय्गवेक्षकले एक मात् म्तदान स्लमा ्पय्गवेक्षण रनु्ग्पनने ननवा्गचन आयोरको प्राविान 

न्यो । यसबा्ट ्तथयाङ्क संकलनको दायरा सीनम्त हुन ्पगुयो भने अकवोन्तर दईु वा सोभनदा 

बढी ्पय्गवेक्षक सनममनल्त ्टोलीबा्ट प्राप्त हुने ननष्पक्ष र नवश्सनीय सचूना ्त्ा ्तथयाङ्कको 

अवसरबा्ट ्पनन वनञच्त हुन ्पगुयो ।10 

एक ्पय्गवेक्षकले एक मात् म्तदान स्लमा ्पय्गवेक्षण रनु्ग्पनने ननवा्गचन आयोरको प्राविान 

काया्गनवयनमा समान्ता ्पाइएन । केही संस्ाका ्पय्गवेक्षकलाई भने एउ्टा मात् म्तदान स्लमा 

सीनम्त नररेर ‘काठमाडौ ँ उ्पतयकाभरर’ वा ‘नजललाभरर’ ्पय्गवेक्षण रन्ग अनमुन्त नदइएको 

भने्टयो । तयसै ररी सवारी सािन कन्त भौरोनलक क्षेत्मा प्रयोर रन्ग ्पाउने भनने प्राविानमा 

्पनन एकरू्प्ता न्एन । कसैलाई म्तदान स्ल ्तोकेर, कसैलाई वडा ्तोकेर, कसैलाई स्ानीय 

्तहभरर ्त कसैलाई नजललाभरर सवारी चलाउने अनमुन्त नदइएको न्यो । 

्पय्गवेक्षण रनने संस्ालाई नननश््त संखयामा मात् सवारी अनमुन्त नदने ननवा्गचन आयोरको 

प्राविानले िरैे ्पय्गवेक्षकले सवारी चलाउन ्पाएनन ् । तयसले रदा्ग उनीहरूलाई ्तोनकएको 

म्तदान स्लसमम आव्तजाव्त रन्ग कनठन भएको न्यो । अकवो्तफ्ग , सवारी सािनको अनमुन्त 

नसफाररस कहाँबा्ट नलने भनने अनयोल न्यो । क्ैत मखुय ननवा्गचन अनिकृ्तको काया्गलयले 

नदएको न्यो भने क्ैत नजलला ननवा्गचन काया्गलयले ्त क्ैत ननवा्गचन अनिकृ्तको काया्गलयले 

सवारी सािन अनमुन्तको नसफाररस ररेका न्ए । यसले रदा्ग ्पय्गवेक्षकले ्पय्गवेक्षणभनदा ्पनन 

यस्ता वयवस्ा्पकीय काममा अनलझन ु्पऱयो ।  

10 सचूना ्त्ा ्तथयाङ्कको ननष्पक्ष्ता ्त्ा नवश्सनीय्तका लानर डीआरसीएनले ननवा्गचन ्पय्गवेक्षण 
नवनिमा एक ्टोलीमा कम्तीमा दईु जना ्पय्गवेक्षक ्पररचालन रछ्ग । एक ्टोलीले एक भनदा बढी म्तदान 
स्लको ्पय्गवेक्षण ररी ्तलुनातमक अधययन रछ्ग । ्तर यस ्प्टक ननवा्गचन आयोरको बाधयातमक प्राविानका 
कारण तयसो रन्ग समभव भएन । 
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ननवा्गचन आयोरले ्पय्गवेक्षकको नयनू्तम संखया नै ्तोकेको र तयन्त न्पऱुयाउने संस्ालाई 

्पय्गवेक्षण अनमुन्त नै ननदने प्राविान छ । ्पय्गवेक्षणमा कन्त ्पय्गवेक्षक ्पररचालन रनने भनने 

सव्तनत््ता ्पय्गवेक्षण रनने संस्ाको हो । तयसमान् ननवा्गचन आयोरले ्पय्गवेक्षणको अनमुन्त 

नदने प्रनक्या अनन्तम घनडमा ्ालने भएकाले ्पय्गवेक्षण रनने संस्ाले ्पय्गवेक्षकको छनो्ट, 

्तानलम, ्पररचालन जस्ता प्रबनि ह्तार-ह्तारमा नमलाउन ु्परेको न्यो । 

ननवा्गचन सम्पनन भएको १५ नदननभत् ्पय्गवेक्षणको प्रारनमभक प्रन्तवेदन र ३० नदननभत् 

अनन्तम प्रन्तवेदन ननवा्गचन आयोरलाई बझुाउन्ुपनने प्राविान छ । तयसबाहके ननवा्गचन 

आयोरले हरेक ्पय्गवेक्षकलाई ननरथावाचन पयवारषेक्ण ननदनेनशकथा, २०७८ को अनसुचूी ९ बमोनजम 

्पय्गवेक्षण प्रन्तवेदन फारम भरी सोझ ैननवा्गचन आयोरमा ्पठाउन लराएको न्यो । ्पय्गवेक्षण 

रनने संस्ाले ्पय्गवेक्षणका योजना, नवनि र प्रश्ावली सवायत्त ढङ्रले ननिा्गरण ररी ्पय्गवेक्षण 

रनने र तयसको आिारमा प्रन्तवेदन ्तयार ्पारी साव्गजननक रनने अन्तरा्गनषट्रय अभयास हो । ्तर 

ननवा्गचन आयोरका यी बाधयकारी प्राविानले ्पय्गवेक्षण रनने संस्ाको सवायत्त्तालाई चनुौ्ती 

नदएका छन ्। 

१०. सरुझाव

वनवा्यचन आयोगिाई

	म्तदा्ता नशक्षा ननयनम्त सञचालन रनु्ग्पनने । म्तदा्ता नशक्षाका लानर स्ानीय भाषाको 
उ्पयोर रनु्ग्पनने ।

	म्तदान स्लमा खन्टने सबै कम्गचारीलाई ननवा्गचन नवनि र प्रनक्याबारे ्पया्गप्त ्तानलम 
नदन्ुपनने । ्तानलममा ्पय्गवेक्षणको महत्वबारे र ्पय्गवेक्षकलाई रनु्ग्पनने वयवहारबारे प्रस्ट 
जानकारी नदन्ुपनने ।

	ननवा्गचनमा ्पररचालन रररने सरुक्षाकमटीलाई ननवा्गचन प्रनक्या, ्पय्गवेक्षणको महत्व र 
म्तदा्तासँर रररने वयवहारबारे ्तानलम नदन्ुपनने । 

	म्तदान स्ल अ्पाङ्र्ता भएका वयनक्तमतै्ी बनाउन्ुपनने । 
	म्तदान स्लमा मनहलाको लानर छुटै् शौचालय र स्तन्पान कक्ष बनाउन्ुपनने । म्तदान 

कम्गचारी र सरुक्षाकमटीमा मनहलाको संखया बढाउन्ुपनने ।  
	नवद्या्टीको अधययन रन्ग ्पाउने अनिकार हनन रददै नवद्यालयलाई म्तदान स्ल नबनाउने । 
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	म्त्पत् सबैले सनजलै बझुन सकने बनाउन्ुपनने । समबननि्त स्ानीय ्तहमा उममदेवारी नदएका 
उममदेवारको नचह्न मात् समावेश रनु्ग्पनने । 

	म्तदा्ता नामावली र ्पररचय्पत्को नववरण शुद्ध ्पानने । म्तदा्ता नामावलीमा एकै 
म्तदा्ताको दोहोरो प्रनवनष् र मतृय ुभइसकेका म्तदा्ताको नववरण रूज ुररी ह्टाउने । 

	म्तदा्ता नामावलीमा नाम द्ता्ग स्ानीय ्तहम ैरन्ग ्पाउने वयवस्ा नमलाउने । 
	म्तदा्तालाई नाम द्ता्ग ररेलरत्त ै्पररचय्पत् नदने वयवस्ा रनु्ग्पनने । 
	म्तदानको नदन आव्तजाव्तको नननम्त नारररकले सवारी सािन प्रयोर रन्ग ्पाउन्ुपनने । 
	म्तरणना नछ्टो र छरर्तो बनाउन म्तदान स्लमा नै म्तरणना रनु्ग्पनने ।  
	ननवा्गचनको आचारसंनह्ता ्पालना सनुननश््त रन्ग सनक्य अनरुमन रनु्ग्पनने । 
	्पय्गवेक्षण रनने संस्ालाई ननवा्गचन घोषणा हुनलुरत्त ैअनमुन्त नदन्ुपनने । एक ्पय्गवेक्षकले 

एक मात् म्तदान स्ल ्पय्गवेक्षण रन्ग ्पाउने बाधयकारी प्राविान ह्टाउन्ुपनने । 
	्पय्गवेक्षण रनने संस्ाका लानर ्पय्गवेक्षकको नयनू्तम संखया आयोरले ्तोकने प्राविान 

ह्टाउन्ुपनने । 
	्पय्गवेक्षण रनने संस्ाले १५ नदननभत् प्रारनमभक र ३० नदननभत् अनन्तम प्रन्तवेदन बझुाउन्ुपनने 

प्राविान ह्टाउने । 
	्पय्गवेक्षण रनने संस्ालाई ्पय्गवेक्षणका आफनै नवनि र संरचनामा आिारर्त प्रन्तवेदन लेखन 

नदने । 

िाजनीविक दििाई

	संनविानले वयवस्ा ररेअनसुार मनहला, दनल्त र अल्पसंखयक समदुायको प्रन्तनननितव 
सनुननश््त रनु्ग्पनने ।

	ननवा्गचनको नननश््त नमन्त संवैिाननक रू्पमा सनुननश््त रन्ग ्पहल रनु्ग्पनने ।
	म्त्पत्मा ‘कुनै उममदेवारलाई मरेो म्त छैन’ (नो भो्ट) भनी संके्त रन्ग ्पाउने काननू 

ननमा्गणको ्पहल रनु्ग्पनने । 
	प्रादनेशक ्त्ा नजलला ननवा्गचन काया्गलयलाई ््प अनिकारसनह्त ननवा्गचन सञचालन 

रनने नजममवेारी नदन ्पहल रनने  ।
	आचारसंनह्ता ्पनुरावलोकन रन्ग ्पहल रनने र आफूले प्रन्तबद्ध्ता जनाएका आचारसंनह्ता 

्पालना रनने ।
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अनरुसचूी

पय्यवेक्षक ि पय्यवेक्षण गरिएका स्ानीय िहको ववविण
क्र.स.ं पय्यवेक्षकको नाि विङ्ग प्रदेश स्ानीय िह

१. अकंलाल चलाउने ्परुुष सदुरू्पनश्म ्टीका्परु नरर्पानलका

२. आशमा मह्तो मनहला सदुरू्पनश्म जोशी्परु राउँ्पानलका

३. रायत्ी ्पन्त मनहला सदुरू्पनश्म िनरढी उ्पमहानरर्पानलका 

४. नचरन माननिर ्परुुष सदुरू्पनश्म जानकी राउँ्पानलका

५. छत् बहादरु मलल ्परुुष सदुरू्पनश्म जानकी राउँ्पानलका
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