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डीआरसीएनको पयर्वेक्षणमा आधािरत छन ्र ितनमा सहयोगी सं थाको धारणा प्रितिबि बत भएको छैन ।



पृ�भूिम 

मंिसर ४, २०७९ मा नेपालको प्रितिनिध तथा प्रदशे सभा सदस्यको िनवार्चन सम्पन्न भयो । यस िनवार्चनमाफर् त प्रत्य�तफर्  १६५ र 

समानपुाितकतफर्  ११० गरी प्रितिनिध सभाका २७५ जना सदस्य छािनँद ै छन ् । त्यस्तै सात ओटै प्रदशे सभाका प्रत्य�तफर्  ३३० र 

समानपुाितकतफर्  २२० सिहत ५५० जना सदस्य िनवार्िचत ह�ने क्रममा छन ्।  

पयर्वे�ण िविध 

डेमोके्रसी �रसोसर् सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) का ११८ जना पयर्वे�कले िनवार्चनको पयर्वे�ण गरेका िथए । तीमध्ये ६१ मिहला, ५७ 

प�ुष र एक पारिलङ्गी पयर्वे�क िथए । सदुरूपि�म प्रदशेमा १४, कणार्लीमा ११, लिुम्बनीमा १५, गण्डक�मा १९, बागमतीमा ३४, 

मधेशमा १३ र प्रदशे १ मा १२ जना पयर्वे�क िथए । ती प्रदशेका  ४६ िजल्लाका ८३ ओटा पािलकामा पयर्वे�क खिटएका िथए । 

पयर्वे�कलाई पयर्वे�णका िविध र प्रिक्रयासम्बन्धी अिभमखुीकरण तािलम प्रदान ग�रएको िथयो । 

११० जना छोटो अिवधका र आठ जना लामो अविधका पयर्वे�क िथए । छोटो अविधका पयर्वे�क काि�क २९ दिेख मंिसर ९ गतेसम्म 

खिटएर िनवार्चन पवूर्को गितिविध, मतदान प्रिक्रया र मतगणना कायर्को पयर्वे�ण गरे । लामो अविधका आठ पयर्वे�कले असोज 

मिहनादिेख नै िनवार्चन पवूर्का राजनीितक वातावरणको अध्ययन गरेका िथए । िनवार्चन पवूर्को िक्रयाकलाप पयर्वे�ण गनर् िनवार्चनको 

तयारी, उम्मेदवारको प्रचारप्रसार, मतदाता िश�ा लगायतका िवषयवस्त ुसमेिटएको प्र�ावली तयार ग�रएको िथयो । मतदान प्रिक्रया 

पयर्वे�ण प्र�ावलीमा मतदानको श�ुआत, मतदान र मतदानको समापन प्रिक्रयाका प्र� समेिटएको िथयो । िनवार्चन प�ातको गितिविध 

पयर्वे�ण प्र�ावलीमा मतगणना कायर्को िवषय समावेश ग�रएको िथयो । पयर्वे�कले िनवार्चन अिधकारी, प्रमखु िजल्ला अिधकारी, 

मखु्य िनवार्चन अिधकृत, िनवार्चन अिधकृत, राजनीितक दलका प्रितिनिध, उम्मेदवार, मतदान अिधकृत, सरु�ाकम�का साथै नाग�रकसँग 

अन्तवार्तार् गरेका िथए । यही पयर्वे�णबाट प्रा� तथ्यको आधारमा यो प्रितवेदन तयार ग�रएको हो ।  

प्रचारप्रसार 

िनवार्चन आयोग नेपालले काि�क १७ दिेख मंिसर १,  २०७९ सम्म मात्र प्रचारप्रसार गनर् पाउने व्यवस्था गरेको िथयो । तर उम्मेदवारको 

अिन्तम नामावली प्रकाशन भएको िदनदिेख नै अनौपचा�रक �पमा मतदाता भटेघाट, कायर्कतार् प्रिश�ण, भलेा साथै सामािजक 

सञ्जालबाट प्रचारप्रसार श�ु भएको िथयो । चनुाव प्रचारप्रसारको लािग घरदलैो र कोणसभालाई राजनीितक दल तथा उम्मेदवारले बढी 

प्राथिमकता िदएका िथए । घरदलैो गदार् मतदातासँग प्रत्य� भटेघाटसँगै उनीह�को समस्या पिन सनु्न सिकने बताइयो । उम्मेदवारले 

उठाएको मदु्दा जनताको चाहनासँग मेल खाएको छ िक छैन भनेर जान्ने अवसर पिन िमल्ने भएकोले घरदलैो बढी प्रभावकारी भएको 

बताइयो ।  प्रचारप्रसारको लािग रेिडयो, टेिलिभजन, यट्ूयबू, अनलाईन तथा पत्रपित्रकाको प्रयोग पिन प्रचरु मात्रामा भएको िथयो । त्यस्तै 

उम्मेदवारले फेसबकु, िटक टक र ट्वीटरको पिन उपयोग गरे । घरदलैो गन� क्रममा उम्मेदवारले पचार् तथा प्रितबद्धता पत्र बाँड्ने गरेका 

िथए । िनवार्चन आचारसंिहता िवपरीत सवारी साधनमा उम्मेदवारको ठूलो पो�र र दलका झण्डा या िनवार्चन िच� राखरे स्पीकरमा चक� 

आवाजमा गीत संगीत घन्काउँद ैपिन प्रचारप्रसार ग�रएको िथयो । उम्मेदवारको तफर् बाट फोन तथा एसएमएसमाफर् त पिन मत मािगएको 

िथयो ।  
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भौगोिलक �पमा ठूलो साथै िवकट िनवार्चन �ेत्रका उम्मेदवारले चनुाव प्रचारप्रसारको लािग १५ िदनको समय अपयार्� भएको बताए । 

२०७४ सालको प्रितिनिध र प्रदशे सभा िनवार्चन र स्थानीय तह िनवार्चन २०७९ सँग तलुना गदार् यस पटक मोटरसाइकल र् याली, 

उम्मेदवारले कायर्कतार्को ठूलो िभड िलएर घरदलैो गन�, चनुाव िच� अिंकत टी-शटर् टोपी पिह�रँद ैप्रसारप्रसारमा सहभागी ह�ने जस्ता काम 

नगण्य िथए ।  

चुनावी मुद्दा 

राजनीितक दलले केन्द्रीय स्तरमा घोषणा वा प्रितवद्धता पत्र सावर्जिनक गरेका िथए । तर अिधकांश उम्मेदवारले स्थानीय स्तरमा नै 

प्रितवद्धता पत्र तयार गरेका िथए । दलका केन्द्रीय स्तरमा प्रकािशत घोषणापत्रले रैथाने मदु्दालाई सम्बोधन गनर् नसक्ने भएकोले स्थानीय 

स्तरमा नै प्रितवद्धता पत्र तयार पा�रएको दलका प्रितिनिध तथा उम्मेदवारले बताए । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्यिुन� पाट� (माओवादी 

केन्द्र), नेपाल कम्यिुन� पाट� (एक�कृत समाजवादी), रािष्ट्रय जनमोचार् र लोकतािन्त्रक समाजवादी पाट�को पाँच दलीय गठबन्धनले भने 

केही िनवार्चन �ेत्रमा संय�ु घोषणापत्र नै बनाएका िथए । ितनले मखु्य �पमा संिवधानको र�ा र िस्थरताको मदु्दालाई उठाएका िथए । 

अक�तफर् , नेपाल कम्यिुन� पाट� (एक�कृत माक्सर्वादी लेिलनवादी) ले ‘समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली’को मलू नाराका साथ सशुासन, 

िवकास, समिृद्ध र समानताका मदु्दा घोषणापत्रमा समावेश गरेको िथयो । हरेक उम्मेदवारले िवकास िनमार्णका मदु्दालाई नै बढी 

प्राथिमकतामा राखकेा िथए । भ्र�ाचार र सशुासनको मदु्दा पिन चनुावमा उम्मेदवारको मखु्य एजेण्डा र�ो । धेरैजसो दलले संघीयता, 

पिहचान, समावेिशता जस्ता िवषयलाई मखु्य चनुावी एजेण्डा बनाएका िथए भने राप्रपा लगायतका केही दलले राजतन्त्र पनुस्थर्पना, 

संघीयता र धमर् िनरपे�ताको खारेजी तथा िहन्द ुराज्यको पनुस्थार्पना जस्ता मदु्दा उठाएका िथए । कुनैकुनै दलले भने यी िवषयमा आफ्नो 

कुनै अडान राखकेा िथएनन ्। 

आचारसंिहताको पालना 

सबै िनवार्चन �ेत्रमा समान �पमा आचारसंिहता पालना भएको िथएन । धेरै िनवार्चन �ेत्रमा आचारसंिहता िवपरीतका िनवार्चन प्रचार 

सामग्री सरु�ा िनकायको सहयोगमा हटाइएको िथयो । आचारसंिहता उल्लघनंसम्बन्धी धेरैजसो मौिखक उजरुी आएको िथयो । िलिखत 

उजरुी िनकै कम परेका िथए । सोहीअनसुार आचारसंिहता उल्लंघन गन� उम्मेदवारलाई फोनबाट वा भटेेर मौिखक �पमा नै सचेत गराइएको 

आचारसंिहता अनगुमन सिमितका पदािधकारीह�ले बताए । केही ठाउँमा भने आचारसंिहता िवपरीतका कायर् गन� उम्मेदवार तथा स्थानीय 

तहका जनप्रितिनिधलाई  िलिखत स्प�ीकरण पिन सोिधएको िथयो । धेरै िनवार्चन �ेत्रमा ‘साना दल' तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ‘ठूला 

दल' का उम्मेदवारले आचारसंिहता उल्लंघन गदार् िनवार्चन आयोग मकूदशर्क भएर बसेको आरोप लगाए ।  

मतदाता िश�ा 

िनवार्चन आयोग नेपालले मतदाता िश�ाको लािग िविभन्न सञ्चार माध्यम, यट्ूयबू, कल �रङ ब्याक टोनका साथै सामािजक सञ्जालको 

पिन प्रयोग गरेको िथयो । स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा मतदाता िश�ा कायर्क्रम लाग ूग�रएको िथयो । स्थानीय तहका मिहला 

स्वास्थ्य स्वयंसेवक तथा बाल िवकास क�ाका िश�कलाई मतदाता िश�ा िदन प�रचालन ग�रएको िथयो । अिधकांश स्थानीय तहमा 

एउटा वडामा एक जना स्वयंसेवक खटाइएको िथयो । मतदाता िश�ा िदनका लािग ब्रोसर, नमनुा मतपत्र लगायतका सामग्री िनवार्चन 
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आयोगले प्रदान गरेको िथयो । धेरै ठाउँमा एकाध घण्टाको सामान्य तािलम िदएर स्वयंसेवक खटाइएको िथयो । ठूलो वडामा एक जना 

स्वयंसेवकमाफर् त मतदाता िश�ा िदने कायर्क्रम प्रभावकारी ह�न नसकेको बताइयो । मतदाता िश�ा स्वयंसेवकले घरदलैो गनर् नभ्याउने 

ह�नाले चोक, चौतारामा भलेा भएका, मिहला समहू, क्लव सदस्य आिदलाई िसकाउने भिनए पिन यो उित प्रभावकारी नभएको पाइयो । 

मतदाता िश�ा िदन खिटएका स्वयंसेवकह�ले छोटो समयमा एकजनाले एउटा वडामा मतदाता िश�ा िदने काम चनुौतीपणूर् र अपयार्� 

भएको गनुासो गरे । डीआरसीएनका पयर्वे�कले भटेेका अिधकांश नाग�रकले मतदाता िश�ाको लािग कोही पिन नआएको गनुासो 

गरेका िथए । ती नाग�रकलाई यस िनवार्चनमा चार मतपत्र ह�न्छन ्भन्ने थाहा भएको पाइयो । तर कुन मतपत्रले प्रितिनिध सभा वा प्रदशे 

सभाको प्रत्य� वा समानपुाितक कुन उम्मेदवार िनवार्िचत ह�न्छन ्भन्ने थाहा नभएको बताए ।   

िविभन्न स्थानीय तहमा नमनुा मतदान ग�रएको िथयो । िनवार्चन आयोगकै पहलमा केही स्थानीय तहमा सामदुाियक िवद्यालयका 

िवद्याथ�लाई मतदानको बारेमा जानकारी गराइएको िथयो । उनीह�ले स्कुलमा िसकेका कुरा आफ्ना अिभभावकलाई पिन जानकारी 

गराउन अनरुोध ग�रएको िथयो ।  

मतदान स्थलको तयारी 

मतदान स्थलको सम्पणूर् तयारी मंिसर ३, २०७९ मा नै ग�रएको िथयो । साँघरुा मतदान स्थलका मतदान केन्द्रमा प्रितिनिध सभा तथा 

प्रदशे सभाका प्रत्य� र समानपुाितक गरी चार ओटा मतपेिटका िनि�त दरुीमा राख्न मिुस्कल भएको पाइयो । त्यसैले केही मतदान केन्द्रमा 

मतदाताले झिुक्कएर फरक मतपेिटकामा मतपत्र खसालेका िथए । तर पिन मतदाता नझिुकऊन ्भनेर सकेसम्म मतपेिटका फरक राख्न 

डोरीको बार लगाएर छुट्याइएको िथयो । मतदानका लािग आवश्यक सबै सामग्री जस्तै मतपेिटका, मतपत्र, मतदाता नामावली, स्विस्तक 

छाप मतदान केन्द्रमा उपलब्ध िथए । सवर्दलीय बैठक एक िदनअगािड नै सम्पन्न ग�रएको िथयो ।  

मतदान 

डीआरसीएनका पयर्वे�कले ११७ मतदान केन्द्रमा मतदानको श�ुआत कायर् पयर्वे�ण गरेका िथए । अपवादबाहके सबैजसो मतदान 

केन्द्रमा पयर्वे�कलाई मतदानको श�ुआत, मतदान र मतदान समापन पयर्वे�ण गनर् सहज पह�चँ िदइएको िथयो । तीमध्ये ५३ मतदान 

केन्द्रमा मात्र िबहान ७ बजे मतदान प्रिक्रया श�ु भएको िथयो । अन्य ६४ मतदान केन्द्रमा भने १५ िमनेटदिेख १ घण्टापिछ मात्र मतदान 

श�ु भयो । तीमध्ये अिधकांश मतदान केन्द्रमा राजनीितक दल तथा उम्मेदवारका प्रितिनिध समयमै उपिस्थत नह�दँा मतदान श�ु गनर् 

िढला भएको िथयो । अन्य केहीमा मचुलु्का उठाउन िढला भएकाले र केहीमा चार थरी मतपत्रमा मतदान अिधकृतले हस्ता�र गनर् समय 

लागेकाले मतदान िबहान ७ बजे श�ु ह�न सकेन । त्यस्तै केही मतदान स्थलमा मतपेटीकामा प्लािस्टकको िशल लगाउँदा पटकपटक 

भािचएकोले मतदान केही िढला श�ु भएको िथयो ।  

मतदान अविधभर ४२८ मतदान केन्द्रमा मतदान प्रिक्रयाको पयर्वे�ण ग�रएको िथयो । पयर्वे�कले एउटा मतदान केन्द्रमा घटीमा आधा 

घण्टा अवलोकन गरेका िथए । पयर्वे�ण ग�रएको मतदान केन्द्रमा सामान्य �पमा मतदान कायर् अगािड बढेको िथयो । मतदान गनर् 

मतदाताको प�रचय खलु्ने सरकारी कागजात जस्तै नाग�रकता, पासपोटर्, लालपजुार् दखेाएर मतदान गनर् िदइएको िथयो । मतदानको िदन 

आवश्यक सबै कमर्चारी मतदान केन्द्रमा िथए । साँघरुा मतदान केन्द्रमा मतपेटीका निजक निजक भएकोले मतदाताले अन्य मतपेिटकामा 
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झिुक्कएर मतपत्र नखसालनू ्भनेर मतपेिटका निजकै कमर्चारी उिभएको दिेखन्थ्यो । पयर्वे�ण गरेका सबै मतदान केन्द्रमा तोिकएको समय 

५ बजेपिछ मतदातालाई प्रवेश गनर् रोिकएको िथयो । ५ बजे मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका सबै मतदाताले मतदान गनर् पाएका िथए ।  

मतदाताको न्यून उपिस्थित 

िवगतको िनवार्चनको तलुनामा यसपटक मतदातामा मतदान गनर् उत्साह र सिक्रयता कम दिेखयो । मतदानको िदन भ�र नै मतदान केन्द्रमा 

मतदाताको उपिस्थित िनकै पातलो िथयो । िवगतको प्रत्येक आविधक िनवार्चनमा र यो िनवार्चनमा पिन उही उम्मेदवारह� प्रितस्पधार्मा 

रहकेो तर िजतेर जाने उम्मेदवारले िवगतमा गरेका वाचा परूा नगरेकाले यसपािल मतदान गन� जाँगर नभएको धेरै मतदाताले बताएका िथए 

। उम्मेदवारको चनुाव प्रचारप्रसारको शैली साथै ितनले चनुावमा आम मािनसको दिैनक�लाई प्रभाव पान� मदु्दा नउठाएकोले मतदातालाई 

आकिषर्त गनर् नसकेको बताए । िचसो मौसम र फसल िभ�याउने समय भएकोले पिन मतदानका िदन मतदाताको उपिस्थित कम भएको 

िथयो । अकार्ितर, दलह�बीच गठबन्धन र तालमेल भएकाले आफ्नो दलका उम्मेदवार नभएको अवस्थामा पिन मतदाता उत्साही नभएको 

भिेटयो । 

मतगणना 

अिधकांश िनवार्चन �ेत्रमा मतगणना मंिसर ५,२०७९ मा श�ु ग�रएको िथयो । िवगतमा िजल्लाको सबै मतपेिटका एक ठाउँमा जम्मा 

गरेर मतगणना गन� परम्परा िथयो । यसपािल सम्बिन्धत प्रितिनिध सभा िनवार्चन �ेत्रमा मतगणना ग�रएको िथयो । मतगणना श�ु गनुर् 

पिहले सवर्दलीय बैठक बसेर के-कस्ता मत संकेतलाई सदर वा बदर मान्ने, गणना स्थलमा उम्मेदवारको प्रितिनिधको संख्या, प्रितिनिध 

सभा, प्रदशे सभा र समानपुाितकको मत किहले गन्ने आिद िवषयमा िनणर्य ग�रएको िथयो । मतपत्रमा मतदान अिधकृतले सही नगरेकाले, 

धेरै िच�मा मत संकेत ह�नाले या मतपत्रको घरेाबािहर स्विस्तक छाप लगाउनाले धेरै मत बदर भएका िथए ।  
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