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नेपालको प्रतितनधि सभा 
िथा प्रदेश सभा तनरावाचन 

२०७९ को परवारेक्षणडेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन) ले मसंसि ४, २०७९ 

मा समपनन प्रसिसनसि सभा िथा प्रदशे सभा सनरा्सचनको पर्सरेक्षण 

गऱरो । रसका लासग सािै प्रदशेका ८३ सथानीर िहमा ११८ पर्सरेक्षक 

परिचासलि सथए । पर्सरेक्षणमा िाजनीसिक रािारिण, सनरा्सचन आरोगको 

िरािी, उममदेरािको मनोनर िथा दिा्स, प्रचािप्रसाि, मिदािा सशक्षा, 

मिदान प्रसक्रा, मिगणना लगारिका पक्ष समसे्टएको सथरो । मिदानमा 

मिदािाको सहभासगिा कम उतसाहजनक दसेिरो । मिदािा सशक्षा वरापक 

ि प्रभारकािी नहुन,ु िाजनीसिक दलबीच गठबनिन गरिएकाले आफूले मि 

हालने दलको उममदेराि नहुन,ु उममदेराि छनो्टमा कमजोिी हुन ुि चनुारी 

मदु्ा जे-जसिो भए पसन िी पिूा हुनेमा मिदािालाई शकंा लागन ु आसद 

कािणले सनरा्सचनप्रसि मिदािाको सरिषृणा बढेको पाइरो । साथै, संघ ि 

प्रदशेको सनरा्सचन एकै प्टक गरिएकाले प्रदशेको सनरा्सचन ि मदु्ा प्रसिसनसि 

सभाको सनरा्सचनको छारामा पिेको सथरो । 
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१. पषृ्ठभूमि

नेपालको संविधानले सङ्घीय तहमा प्रवतवनवध सभा र रावट्रिय सभा गरी दईु सदनातमक 
वयिस्ावपका, र प्रदशे तहमा एक सदनातमक वयिस्ावपका रहने वयिस्ा गरेको 
छ । प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभाका सदसयहरू पवहलो हुने वनिावावित हुने वनिावािन 
प्रणाली (प्रतयक्ष) र समानपुावतक वनिावािन प्रणालीबाट छावननछन ्। प्रवतवनवध सभामा प्रतयक्ष 
वनिावािन प्रणालीअनतगवात १६५ वनिावािन क्षेत्रबाट एक वयवति एक मतका आधारमा १६५ र 
समानपुावतक वनिावािन प्रणालीबाट ११० गरी जममा २७५ सदसय हुनछन ् । तयसै गरी सात 
प्रदशेमा प्रतयक्ष वनिावािन प्रणालीअनतगवात ३३० वनिावािन क्षेत्रबाट ३३० र समानपुावतक 
वनिावािन प्रणालीबाट २२० गरी ५५० सदसय प्रदशे सभामा वनिावावित हुनछन ् । प्रदशे १ 
मा प्रतयक्षतरवा  ५६ र समानपुावतकबाट ३७; मधशेमा प्रतयक्षबाट ६४ र समानपुावतकबाट 
४३; बागमतीमा प्रतयक्षतरवा  ६६ र समानपुावतकतरवा  ४४; गण्डकीमा प्रतयक्षबाट ३६ र 
समानपुावतकबाट २४; लवुमबनीमा प्रतयक्षबाट ५२ र समानपुावतकबाट ३५; कणावालीमा 
प्रतयक्षतरवा  २४ र समानपुावतकतरवा  १६; र सदुरूपवचिममा प्रतयक्षबाट ३२ र समानपुावतकबाट 
२१ जना वनिावावित हुनछन ्। 

समानपुावतक वनिावािन प्रणालीतरवा  दवलत, आवदिासी जनजावत, मधशेी, ्ारू, मवुसलम र 
खसआयवा समहूबाट राजनीवतक दलले समानपुावतक प्रवतवनवधति गराउनपुनने प्रािधान छ । यी 
छ ओटै समहूबाट अवनिायवा ३३ प्रवतशत मवहलाको प्रवतवनवधति गराउन ुपनने वयिस्ा छ । 
तर यसतो प्रािधान पवहलो हुने वनिावावित हुने वनिावािन प्रणालीमा भने छैन । समानपुावतक 
प्रणालीमा प्रवतवनवध सभाको लावग दशेलाई नै एउटा वनिावािन क्षेत्र मानेर मतदाताले 
राजनीवतक दललाई मतदान गछवान ्। प्रदशे सभाको लावग भने एउटा प्रदशेलाई एउटा वनिावािन 
क्षेत्र मानेर तयस प्रदशेका मतदाताले राजनीवतक दललाई मतदान गछवान ्। राजनीवतक दलले 
समानपुावतकतरवा  प्राप्त गरेको मतको आधारमा वतनले आयोगमा बझुाएको उममदेिारको 
बनदसिूीबाट प्रा्वमकताको क्रम सङ्खयाअनसुार प्रवतवनवध छावननछन ्। प्रवतवनवध सभामा 
समानपुावतकतरवा  खसेको कुल सदर मतको ३ प्रवतशत मत प्राप्त गनने दलले मात्र समानपुावतक 
तरवा बाट प्रवतवनवध छानन पाउँछन ्। तयसै गरी प्रदशे सभामा समानपुावतक तरवा बाट प्रवतवनवधति 
गनवा राजनीवतक दलले सो प्रदशे सभामा समानपुावतकतरवा  खसेको सदर मतको १.५ प्रवतशत 
मत लयाउनपुछवा ।
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मवंसर ४, २०७९ मा नेपालको प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभा सदसयको वनिावािन समपनन 
भयो । ्ेडमोके्रसी ररसोसवा सेनटर नेपाल (्डीआरसीएन) ले यस वनिावािनको पयवािेक्षण गऱयो । 
यही पयवािेक्षणबाट प्राप्त तथयको आधारमा यो प्रवतिेदन तयार गररएको हो । 

२. पर्यवेक्षण मवमि 

्डीआरसीएनका ११८ पयवािेक्षकले यस वनिावािनको पयवािेक्षण गरे । तीमधये ६० मवहला, ५७ 
परुुष र एक पारवलङ्गी व्ए । सदुरूपवचिम प्रदशेमा १४, कणावालीमा ११, लवुमबनीमा १५, 
गण्डकीमा १९, बागमतीमा ३४, मधशेमा १३ र प्रदशे १ मा १२ पयवािेक्षक खवटए । वतनले ४६ 
वजललाका ८३ स्ानीय तहमा पयवािेक्षण गरे । उनीहरूलाई वनिावािन प्रवक्रया त्ा पयवािेक्षणका 
विवधसमबनधी अवभमखुीकरण गररयो । 

११८ पयवािेक्षकमधये आठ जना लामो अिवधका र ११० जना छोटो अिवधका व्ए । लामो 
अिवधका आठ पयवािेक्षकले असोज २०७९ दवेख नै वनिावािन पिूवाको राजनीवतक िातािरण 
अधययन गरे । छोटो अिवधका पयवािेक्षकले कावतिक २९, २०७९ दवेख मवंसर ९, २०७९ 
समम खवटएर वनिावािन पिूवाका गवतविवध, मतदान प्रवक्रया, र वनिावािन पचिातका गवतविवध 
पयवािेक्षण गरे । वनिावािन पिूवाका वक्रयाकलाप पयवािेक्षण गनवा वनिावािनको तयारी, उममदेिारको 
प्रिारप्रसार, मतदाता वशक्षा लगायतका विषयिसत ु समवेटएको प्रश्ािली व्यो । मतदान 
प्रवक्रया पयवािेक्षण प्रश्ािलीमा मतदानको शरुूआत, मतदान र मतदानको समापन प्रवक्रयाबारे 
प्रश् व्ए । वनिावािन पचिातका गवतविवध पयवािेक्षण प्रश्ािलीमा मतगणनासमबनधी प्रश् 
व्ए । पयवािेक्षकले वनिावािन अवधकारी, प्रमखु वजलला अवधकारी, मखुय वनिावािन अवधकृत, 
वनिावािन अवधकृत, राजनीवतक दलका प्रवतवनवध, उममदेिार, मतदान अवधकृत, सरुक्षाकममी 
र नागररकसँग अनतिावातावा गरे । मतदानको वदन पयवािेक्षकले एक मतदान केनद्रमा घटीमा ३० 
वमनेट पयवािेक्षण गरेका व्ए । 

३. कानूनी सरंचना

नेपालको संविधानको धारा २४५, २४६ र २४७ ले वनिावािन आयोग नेपालको गठन, 
काम, कतवावय र अवधकारबारे वयाखया गरेको छ । प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभा सदसयको 
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वनिावािनलाई मलूतः निर व्ाचि आयोग ऐि, २०७३; मतद्त् ि्म्रली ऐि, २०७३; निर व्ाचि 
कसरू तथ् सज्य ऐि, २०७३; निर व्ाचि क्षेत्र निर व्ारण ऐि, २०७३; र्जिीनतक दलसम्बनरी 
ऐि, २०७३; प्रनतनिनर सभ् सदसय निर व्ाचि ऐि, २०७४ र प्रदषेश सभ् सदसय निर व्ाचि ऐि, 
२०७४ ले वदशावनदनेश गदवाछ । सा्ै, वनिावािन समपनन गनवा विवभनन वनयमािली, वनदनेवशका, 
कायवाविवध, नीवत र आिार संवहता पवन जारी भएका छन ्।

स्ानीय तह, प्रदशे सभा, प्रवतवनवध सभाका सा्ै रावट्रिय सभाको वनिावािनसमबनधी बेगलाबेगलै 
ऐन छन ्। वनिावािनलाई वनदनेशन गनने काननूको सङ्खया धरैे हुनाले कवतपय अिस्ामा बावझने 
र दोहोररने हुदँा अनयोल भएको छ । यस व्ा वनिावािन प्रणालीलाई सरलीकरण गनवाका लावग 
एकीकृत काननू वनमावाण गररनपुनने आिशयकता भएको वनिावािन आयोग सियंको बझुाइ 
छ । तयसै हुनाले वनिावािन आयोगले तेस्ो रणनीवतक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मा 
वनिावािनसमबनधी एकीकृत काननू बनाउने लक्य राखकेो छ । 

वनिावािन आयोग नेपाल वनिावािन समपनन गराउन वजममिेारी पाएको एक संिैधावनक वनकाय 
हो । यसमा एक प्रमखु वनिावािन आयतुि र िारजना आयतुि हुनछन ्। राट्रिपवतले संिैधावनक 
पररषदक्ो वसराररसमा वनिावािन आयतुिहरूको वनयवुति गदवाछन ् । संिैधावनक पररषदक्ो 
अधयक्षमा प्रधानमनत्री त्ा सदसयमा प्रधान नयायाधीश, प्रवतवनवध सभाका सभामखु त्ा 
उपसभामखु, रावट्रिय सभाको अधयक्ष र प्रवतवनवध सभामा प्रमखु विपक्षी दलको नेता हुनछन ्। 

संविधानले वनिावािन आयोगलाई सिायति वनकायको रूपमा पररभावषत गरेको छ । यद्यवप, 
वनिावािन आयोगलाई सरकारले आव व्ाक त्ा वितिीय गवतविवधमा अकुंश लगाउने र 
जनशवतिका लावग पवन सरकारकै मखु ताकनपुनने बाधयता छ । निर व्ाचि आयोग ऐि, २०७३ मा 
वनिावािन आयोगले भइपरर भनने शीषवाकमा भएको बजेट खिवा गनवाका लावग कसैको सिीकृवत 
वलन नपनने प्रािधान व्यो । तर कषे ही िषेप्ल ऐि संशोरि गिने ऐि, २०७५ ले उति प्रािधान 
संशोधन गरी तयसका लावग अ व्ा मनत्रालयको सहमवत िावहने बनाएको छ । तयसै गरी निर व्ाचि 
आयोग ऐि, २०७३ को अस्ायी दरबनदी वसजवाना गनने िा करार र जयालादारीमा कमवािारी 
वनयतुि गनने आयोगको अवधकारलाई अकुंश लगाई कषे ही िषेप्ल ऐि संशोरि गिने ऐि, २०७५ 
ले अ व्ा मनत्रालयको सिीकृवत वलनपुनने नयाँ वयिस्ा गरेको छ । 

प्रनतनिनर सभ् सदसय निर व्ाचि ऐि, २०७४ र प्रदषेश सभ् सदसय निर व्ाचि ऐि, २०७४ 
दिुैले वनिावािनको वमवत तोकने अवधकार नेपाल सरकारलाई वदएको छ । सरकारले आफनो 
अनकूुलताको आधारमा वनिावािनको वमवत तोकने िलन छ । वनिावािन आयोगका अनसुार 
वनिावािन तयारीको लावग नयनूतम १२० वदन िावहनछ । तर सरकारले पयावाप्त समय नवदई 
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वनिावािन वमवत घोषणा गदावा आयोगले हतारहतारमा वनिावािन तयारी गनुवापनने बाधयता छ । 
यसले गदावा वनिावािन वयिस्ापनमा अनेकौ ँिनुौती त्ा त्रवुट दवेखएका छन ्। तस व्ा आिवधक 
वनिावािनसमबनधी वनवचित कयालेण्डर हुनपुनने वनिावािन आयोगको जो्ड छ । यसो गरे वनिावािन 
आयोगले वनिावािन तयारीमा य्ेष्ट समय पाउने र वनिावािन वयिस्ापन प्रभािकारी ढंगले 
गनवा सकने आयोगको दाबी छ । सा्ै, अनय सरोकारिालाले पवन वनवचित कयालेण्डर हुनपुनने 
तकवा  गछवान ्। यसले गदावा आिवधक वनिावािनको समय नवजक आउँद ैगदावा वनिावािन हुने नहुने 
आशकंालाई पवन हटाउँछ । आफना अनकूुलताको आधारमा वनिावािनको वमवत घोषणा गनने 
छुट पवन सरकारलाई रहदँनै । 

नेपालको संविधानको धारा २८६ मा वनिावािन क्षेत्र वनधावारण आयोगमारवा त वनिावािन क्षेत्र 
वनधावारण गररने प्रािधान छ । वनिावािन क्षेत्र वनधावारणमा जनसङ्खयालाई मखुय र भगूोललाई 
दोस्ो आधार मानने भनी उति धाराले तोकेको छ । तयसबाहके, प्रशासवनक एिं यातायातको 
सगुमता, सामदुावयक त्ा साँसकृवतक पक्षलाई समते वनिावािन क्षेत्र वनधावारण गदावा धयान वदनपुनने 
भनी उललेख गररएको छ । एक पटक वनिावािन क्षेत्र वनधावारण भइसकेपवछ प्रतयेक २० िषवामा 
मात्र तयसको पनुरािलोकन गनने संिैधावनक वयिस्ा छ । 

निर व्ाचि क्षेत्र निर व्ारण ऐि, २०७३ मा वनिावािन क्षेत्र वनधावारणको लावग पवछललो रावट्रिय 
जनगणनाको तथयाङ्कलाई जनसङ्खयाको आधार माननपुनने उललेख गररएको छ । नेपालमा 
रावट्रिय जनगणना प्रतयेक १० िषवामा गररँद ैआएको छ । आव व्ाक त्ा सामावजक कारणले 
भइरहकेो बसाइसँराइले नेपालको जनसाङ्वखयक बनोटमा तीव्र उतार िढाि लयाइरहकेो 
छ । तयसैले प्रतयेक २० िषवामा मात्र वनिावािन क्षेत्र पनुरािलोकन गनने संिैधावनक वयिस्ा 
राजनीवतक एिं वयािहाररक रूपमा उवित नभएको राजनीवतक दलका प्रवतवनवध बताउँछन ्। 
सा्ै, उनीहरूको राय प्रतयेक जनगणनापवछ वनिावािन क्षेत्र पनुरािलोकन गररनपुनने छ । 

मतद्त् ि्म्रली ऐि, २०७३ अनसुार मतदाता नामािलीमा दतावा गनवालाई वनिावािन 
आयोगले तोकेको स्ान र समयमा नागररक उपवस्त हुनपुछवा । नेपालको ठूलो सङ्खया 
विदशेमा बसछ । तीमधये धरैेको नाम नै दतावा भएको छैन । तयसैले मतदाता नामािली दतावा 
प्रवक्रयालाई सहज बनाउन अनलाइन त्ा विदशेवस्त राजदतूािासबाटै गनवा सकने वयिस्ा 
वमलाउनपुछवा । सा्ै, विदशेमा भएका नेपाली मतदाताले मतदान गनने वयिस्ा पवन गनुवापछवा । 
वतनको मतदानको अवधकारको प्रबनध वमलाउन वनदनेशनातमक आदशे सिवोचि अदालतले 
ितै २०७४ मा वदएको हो । तर तयसबारे न त ऐन बनेको छ न अनय कुनै तयारी भएको छ । 
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तयसै गरी अदालतले आदशे वदए पवन मतपत्रमा ‘माव्का कुनै उममदेिारलाई मरेो मत छैन’ 
भनी संकेत गनने प्रािधान लाग ुहुन सकेको छैन । 

४. राजनीमिक सन्दभ्य 

मवंसर २०७४ मा समपनन प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभाको वनिावािनमा नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी 
(एकीकृत माकसवािादी-लेवननिादी) [नेकपा (एमाले)] र नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी (माओिादी 
केनद्र) [नेकपा (माओिादी केनद्र)] बीि िनुािी गठबनधन बनेको व्यो । सो गठबनधनले 
प्रवतवनवध सभामा १७४ सीट हावसल गददै नेकपा (एमाले) का अधयक्ष ख््डगप्रसाद (केपी) शमावा 
ओलीको नेततृिमा रागनु ३, २०७४ मा संघीय सरकार वनमावाण गऱयो ।1 तयसतै, गठबनधनले छ 
प्रदशेमा प्रदशे सरकार बनायो । प्रदशे १, बागमती, गण्डकी र लवुमबनी प्रदशेमा नेकपा (एमाले) 
को नेततृिमा प्रदशे सरकार वनमावाण भयो भने कणावाली र सदुरूपवचिम प्रदशेमा नेकपा (माओिादी 
केनद्र) ले प्रदशे सरकारको नेततृि गऱयो । मधशे प्रदशेमा ततकालीन संघीय समाजिादी रोरम 
(संसरो) ले रावट्रिय जनता पाटमी (राजपा) सँग वमलेर प्रदशे सरकार बनायो । 

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओिादी केनद्र) बीि जेठ ३, २०७५ मा एकीकरण भइ नेपाल 
कमयवुनष्ट पाटमी (नेकपा) [नेकपा (नेकपा)] को गठन भयो । पाटमी एकीकरणको एक वदनअगाव्ड 
जेठ २, २०७५ मा नेकपा (एमाले) का अधयक्ष केपी शमावा ओली र पटु्पकमल दाहाल ‘प्रिण्ड’ 
बीि गोपय सहमवत भएको व्यो । सहमवतको एउटा बुँदामा ‘समानता र समान अिवधको 
आधारमा आिशयकताअनरुूप दिुै अधयक्षले आलोपालो सरकारको नेततृि गनने’ उललेख 
गररएको व्यो । पटु्पकमल दाहाल ‘प्रिण्ड’ ले जेठ २०७६ मा उति गोपय सहमवत सािवाजवनक 
गददै सो सहमवत पालना गनवा केपी शमावा ओलीलाई दबाब वदन ् ाले । तयसपवछ दईु अधयक्षबीि 
वििाद बढ्द ैजान ् ालयो ।2 दईु अधयक्षबीि सरकार एिं पाटमी सञिालनको विषयमा मतानतर 
बढ्द ैजाँदा केपी शमावा ओलीले पसु ५, २०७७ मा प्रवतवनवध सभा विघटन गरे । सिवोचि 
अदालतमा प्रवतवनवध सभा विघटनविरुद्ध ररट दायर भयो । सो ररटमाव् रागनु ११, २०७७ मा 

1 नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी (एकीकृत माकसवािादी-लेवननिादी) [नेकपा (एमाले)] ले प्रतयक्षतरवा  ८० सीट र 
समानपुावतकतरवा  ४१ सीट गरेर प्रवतवनवध सभामा १२१ सीटमा विजय हावसल गऱयो । तयसतै, नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी 
(माओिादी केनद्र) [नेकपा (माओिादी केनद्र)] ले प्रतयक्ष र समानपुावतकतरवा  क्रमशः ३६ र १७ गरेर ५३ सीट वजतयो ।

2 सिुेदी, वबन ु। २०७७ । नेकपामा शवति सङ्घषवाको बटमलाइन : जेठ २ मा रकवा ने वक मवंसर ४ मा ? क्ननतपरु, 
असार २० । https://ekantipur.com/news/2020/07/04/159382490151784856.html  मा उपलबध, ११ 
माघ, २०७९ मा हरेरएको । 
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संिैधावनक इजलासले प्रवतवनवध सभा विघटनलाई खारेज गददै प्रवतवनवध सभा पनुस्ावापनाको 
वनणवाय गऱयो । 

प्रवतवनवध सभा पनुस्ावापनालगतै नेकपा (नेकपा) को नामसमबनधी वििादमाव् सिवोचि 
अदालतले रागनु २३, २०७७ मा नेकपा (नेकपा) लाई खारेज गरी नेकपा (एमाले) र 
नेकपा (माओिादी केनद्र) पिूवाित ् अिस्ामा अलग हुने रैसला गऱयो । नेकपा (एमाले) 
अलग भइसकेपवछ पवन केपी शमावा ओली र माधिकुमार नेपाल समहू बीिको संघषवा जारी नै 
रह्ो । यसैबीि प्रधानमनत्री केपी शमावा ओलीले िैशाख २७, २०७८ मा प्रवतवनवध सभाबाट 
विश्ासको मत वलन असरल भए । विश्ासको मत वलने वदन नेकपा (एमाले) कै माधिकुमार 
नेपाल पक्षका २८ सांसद प्रवतवनवध सभाको बैठकमा अनपुवस्त रह े। तयसपवछ संविधानको 
धारा ७६ को उपधारा ५ बमोवजम राट्रिपवत विद्यादिेी भण्डारीले सरकार गठनको लावग 
आह्ान गररन ् ।3 सोहीअनसुार जेठ ७, २०७८ मा नेपाली काँग्ेसका सभापवत शरेबहादरु 
दउेिा र नेकपा (एमाले) का अधयक्ष केपी शमावा ओलीले आ-आफनो पक्षमा बहुमत रहकेो 
दाबी गददै सांसदहरूको हसताक्षरसवहत राट्रिपवत कायावालयमा बझुाए । तर दिुै दाबीकतावाले 
प्रवतवनवध सभामा विश्ासको मत वलन सकने आधार नदवेखएको भनद ैराट्रिपवत कायावालयबाट 
विज्ञवप्त जारी भयो ।4 तयसपचिात ्प्रधानमनत्री केपी शमावा ओलीले दोस्ो पटक जेठ ८, २०७८ 
मा प्रवतवनवध सभा विघटनको वसराररस राट्रिपवत समक्ष गरे । सो वसराररस राट्रिपवतबाट सदर 
भयो । 

जेठ १०, २०७८ मा नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओिादी केनद्र), जनता समाजिादी पाटमी 
(जसपा), रावट्रिय जनमोिावा (राजमो) र नेकपा (एमाले) का माधिकुमार नेपाल पक्षलगायत 
१४६ सांसदले सिवोचि अदालतमा उपवस्त भएर प्रवतवनवध सभा विघटनविरुद्ध ररट वनिेदन 
वदए । सो ररट वनिेदनमा नेपाली काँग्ेसका सभापवत शरेबहादरु दउेिालाई प्रधानमनत्रीमा 
सम व्ान गररएको व्यो । असार २८, २०७८ मा संिैधावनक इजलासले प्रवतवनवध सभा विघटन 
गनवा नवमलने ठहर गददै तयससमबनधी सबै वनणवाय उतपे्रषणका आधारमा बदर गनने रैसला गऱयो । 
सोही रैसलामा शरेबहादरु दउेिाको प्रधानमनत्रीमा दाबी िैधावनक दवेखएकोले दईु वदनवभत्र 

3 संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रवतवनवध सभाको कुनै सदसयले विश्ासको मत प्राप्त गनवा सकने आधार 
प्रसततु गरेमा राट्रिपवतले तयसतो सदसयलाई प्रधानमनत्री वनयतुि गनवा सकने वयिस्ा छ । 

4 “दाबीकतावा दिुैको सम व्ानकतावा भवनएका सदसयहरू एक अकावामा दोहोरो परेको, दलको वनणवाय विपरीत एकले 
अकवोलाई सम व्ान गरेको र समबवनधत दलले मानयता नवदन लेवखपठाएकोले प्रवतवनवध सभामा विश्ासको मत प्राप्त 
गनवा सकने ठोस आधार नदवेखएकाले दाबीकतावा दिुै जना प्रधानमनत्रीमा वनयतुि गनवा वमलने नदवेखएको”, राट्रिपवत 
कायावालयद्ारा जेठ ७, २०७८ मा जारी गररएको विज्ञवप्तमा उललेख छ ।
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उनलाई प्रधानमनत्री वनयतुि गनूवा भनी राट्रिपवत कायावालयको नाममा परमादशे पवन जारी गऱयो । 
यसरी असार २९, २०७८ मा शरेबहादरु दउेिा प्रधानमनत्रीमा वनयतुि भए । 

शरेबहादरु दउेिा नेततृिको सरकारले असोज २, २०७८ मा र्जिीनतक दलसम्बनरी (दोस्ो 
संशोरि) अधय्दषेश, २०७८ जारी गऱयो । अधयादशेमा २० प्रवतशत सांसद िा केनद्रीय 
सदसयले दल विभाजन गनवा पाउने वयिस्ा व्यो ।5 सोहीअनरुूप नेकपा (एमाले) को २० 
प्रवतशतभनदा बढी केनद्रीय सदसयले वनिावािन आयोगमा गएर सनाखत गरेपचिात ्माधिकुमार 
नेपालको नेततृिमा नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी (एकीकृत समाजिादी) [नेकपा (एकीकृत 
समाजिादी)] स्ापना भयो ।6 

शरेबहादरु दउेिा नेततृिको सरकारलाई प्रवतवनवध सभामा बहुमत सदसयको सम व्ान जटुाउन 
नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओिादी केनद्र), नेकपा (एकीकृत समाजिादी), जसपा र राजमो 
सवममवलत पाँि दलीय गठबनधन वनमावाण भयो । संघीय सतिा समीकरणमा आएको पररितवानको 
असर प्रदशेमा पवन दवेखयो । सातै प्रदशेमा पाँि दलीय गठबनधनका दलहरू वमलेर सरकार 
गठन गरे । कणावाली र गण्डकीमा नेपाली काँग्ेस, लवुमबनी र सदुरूपवचिममा नेकपा (माओिादी 
केनद्र), बागमती र प्रदशे १ मा नेकपा (एकीकृत समाजिादी), र मधशेमा जसपाको नेततृिमा 
प्रदशे सरकार वनमावाण भयो । सदुरूपवचिम र मधशेमा भने मखुयमनत्री रेररएनन ्।

पाँि दलीय गठबनधनले आउँदो तीनै तहको वनिावािनमा सहकायवा गनने घोषणा गरेका व्ए । 
तयसैअनरुूप माघ १२, २०७८ मा समपनन रावट्रिय सभा वनिावािन त्ा िैशाख ३०, २०७९ 
मा समपनन स्ानीय तह वनिावािनमा पाँि दलले गठबनधनकै रूपमा भाग वलए । तर मवंसर 
४, २०७९ मा हुने प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभा वनिावािनमा जसपाले दाबी गरे जवत सीट 
नपाउने भएपवछ गठबनधनबाट बावहररयो । तयसपवछ लोकतावनत्रक समाजिादी पाटमी (लोसपा) 
सो गठबनधनमा वभवत्रयो । नयाँ बनेको पाँि दलीय गठबनधनमा प्रवतवनवध सभातरवा  नेपाली 
काँग्ेसले ९०, नेकपा (माओिादी केनद्र) ले ४७, नेकपा (एकीकृत समाजिादी) ले १९, 
लोसपाले सात र राजमोले दईु सीटमा उममदेिारी वदने सहमवत भयो । 

5 र्जिीनतक दलसम्बनरी (दोस्ो संशोरि) अधय्दषेश, २०७८ को दरा २ (१) मा भएको वयिस्ा : र्जिीनतक 
दलसम्बनरी ऐि, २०७३ को दरा ३३ को उपदरा (२) मा रहकेा “केनद्रीय सवमवत र संघीय संसदक्ा कमतीमा ४० 
प्रवतशत सदसयले” भनने शबदहरूको सट्ा “महावधिेशनबाट वनिावावित केनद्रीय सवमवतको २० प्रवतशत िा सोभनदा बढी 
सदसय िा तयसतो दलको संघीय संसदक्ो २० प्रवतशत िा सोभनदा बढी सदसयले एकैपटक ” भनने शबदहरू रावखए । 

6 केसी, मसत । २०७८ । माधि नेपालको पक्षमा ५५ केनद्रीय सदसय र २९ सांसदको सनाखत । नहम्लख्बर, भदौ 
९ । https://www.himalkhabar.com/news/125588 मा उपलबध; माघ ११, २०७९ मा हरेरएको । 
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अकवोतरवा , नेकपा (एमाले) पवन विवभनन दलसँग तालमले गनने कसरतमा व्यो । सोहीअनरुूप 
नेकपा (एमाले) र जसपाबीि सदुरूपवचिमको कैलाली, लवुमबनीको निलपरासी पवचिम, 
कवपलिसत ुर रूपनदहेी, मधशेको आठ वजलला अवन प्रदशे १ को मोरङ र सनुसरी गरी १४ 
वजललामा तालमले गनने सहमवत भयो । प्रवतवनवध सभामा नेकपा (एमाले) ले ३५ र जसपाले 
१७ सीट सा्ै, प्रदशे सभामा नेकपा (एमाले) ले ७० र जसपाले ४१ सीटमा तालमले गरे ।7 
तयसबाहके, रावट्रिय प्रजातनत्र पाटमी (राप्रपा), रावट्रिय प्रजातनत्र पाटमी नेपाल र नेपाल पररिार 
दलसँग पवन तालमले गऱयो । 

वनिावािनमा गठबनधन िा तालमले गनने राजनीवतक दलका शीषवा नेततृिको वनणवायले नेता त्ा 
कायवाकतावा पंवतिमा भने वयापक असनतवुष्ट लयाएको व्यो । िैिाररक वभननता भएका दललाई 
सघाउनपुनने बाधयताले उनीहरू आक्रोवशत व्ए ।8 असनतषु्ट नेता त्ा कायवाकतावाले विवभनन 
वनिावािन क्षेत्रमा सितनत्र उममदेिारी वदएका व्ए । दल पररितवान गरेर पवन केही उममदेिार 
बनेका व्ए । 

५. मनवा्यचन आरोगको िरारी 

५.१ उमिे्दवारी ्दिा्य

वनिावािन आयोग नेपालको कायवातावलकाअनसुार राजनीवतक दलले प्रवतवनवध त्ा प्रदशे 
सभामा समानपुावतक तरवा का उममदेिारको बनदसिूी असोज २ र ३, २०७९ मा पेश 
गरे । वनिावािन आयोगले उति सिूीमा आिशयक जाँिबझु गरी अवनतम बनदसिूी कावतिक 
९, २०७९ मा प्रकावशत गऱयो ।9  प्रतयक्ष तरवा को उममदेिार मनोनयन दतावा समबवनधत मखुय 
वनिावािन अवधकृत त्ा वनिावािन अवधकृतको कायावालयमा असोज २३, २०७९ समपनन 

7 वहमालखबर । २०७९ । एमाले र जसपाबीि सहमवत‚ जसपालाई १७ सीट । नहम्लख्बर, असोज २२ । 
https://www.himalkhabar.com/news/132480 मा उपलबध; पसु १, २०७९ मा हरेरएको ।

8 ्ेडमोके्रसी ररसोसवा सेनटर नेपाल (्डीआरसीएन) । २०७९ । र्जिीनतक अपडषेट : चिु्री गठ्बनरि र त्लमषेल । 
लवलतपरु : ्डीआरसीएन ।

9 प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभा सदसय वनिावािन, २०७९ को पवहलो हुने वनिावावित हुने वनिावािन प्रणाली तरवा का 
उममदेिारहरूको वििरण https://election.gov.np/np/page/candidate-list-hor मा उपलबध र समानपुावतक 
वनिावािनका लावग प्रकावशत उममदेिारको अवनतम बनदसिूी https://election.gov.np/np/page/final-closed-
list मा उपलबध । 
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भयो ।10 उममदेिारले आफनो वनिावािन क्षेत्रको वनिावािन अवधकृतको कायावालयमा नै मनोनयन 
दतावा गनवा पाउने वयिस्ा व्यो । 

मनोनयन दतावाको लावग वबहान १० दवेख साँझ ५ बजेको समय तोवकएको व्यो । मनोनयन 
दतावा गनवा अवधकांश उममदेिार अवनतम क्षणमा पगुे र मनोनयन दतावा प्रवक्रया रावत अबेरसमम 
िलयो । तर मधशेको वसरहा वजलला प्रवतवनवध सभा वनिावािन क्षेत्र ३ मा एक जना साँझ ७ बजे 
उममदेिारी मनोनय गनवा आउँदा वतनको उममदिेारी दतावा गररएन ।

आिार संवहतामा उममदेिारी दतावा गनवा जाँदा २५ जनाभनदा बढी लगन नपाउने वयिस्ा व्यो । 
२५ जनाभनदा बढी सङ्खयामा मनोनयन दतावाको लावग गएका उममदेिारले पवन कायावालय 
पररसरमा भने २५ जना मात्र प्रिेश गरेर मनोनयन दतावा गराएका व्ए । असोज २६, २०७९ 
मा वनिावािन आयोगले प्रवतवनवध त्ा प्रदशे सभाको प्रतयक्ष तरवा का उममदेिारको अवनतम 
नामािली प्रकाशन गरी वतनलाई वनिावािन विह्न प्रदान गरेको व्यो । 

प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभा वनिावािनमा प्रतयक्षतरवा  मवहलाको उममदेिारी वनकै कम परेको 
व्यो (तावलका १) । राजनीवतक दलका नेततृिले प्रतयक्षतरवा  मवहलालाई उममदेिार नबनाउँदा 
मवहलाको उममदेिारी नयनू भएको राजनीवतक दलका प्रवतवनवधले बताए । मवहलालाई 
उममदेिार नबनाएकोमा राजनीवतक दलका मवहला प्रवतवनवधले आक्रोश वयति गरेका 
व्ए । पयवािेक्षणका क्रममा अनतिावातावा गररएकामधये नेपाली काँग्ेसको एक प्रवतवनवधले भवनन,् 
“संविधानले नै संसद ्मा मवहलाको अवनिायवा ३३ प्रवतशत सहभावगताको वयिस्ा गरेको छ । 
तर राजनीवतक दलले तयो ३३ प्रवतशत समानपुावतकबाट मात्र परूा गनवा खोजे । प्रतयक्षतरवा  
उममदेिार बनाउँदा मवहलालाई उपेक्षा गरे । दलका परुुष ििवाश् नेततृि मवहलाको ३३ 
प्रवतशत सहभावगताभनदा माव् उठेनन ्।” दवलत, मवुसलम, ्ारू लगायत अनय सीमानतकृत 
समदुायलाई पवन राजनीवतक दलले प्रतयक्षतरवा  उममदेिारी वदन उपेक्षा गरेको ती समदुायका 
अवभयनताहरूले अनतिावातावाको क्रममा बताए ।

10 प्रवतवनवध सभा सदसय वनिावािन त्ा प्रदशे सभा सदसय वनिावािन वनदनेवशका, २०७९ अनसुार वनिावािन समपनन 
गनवा प्रतयेक वजललामा एक जना मखुय वनिावािन अवधकृत हुनछन ्। मखुय वनिावािन अवधकृत वजलला नयायाधीश रहने 
वयिस्ा छ । मखुय वनिावािन अवधकृतलाई वजलला वस्त सदरमकुाम रहकेो प्रवतवनवध सभा वनिावािन क्षेत्रको पवन 
वजममिेारी हुनछ । तयसबाहके, प्रतयेक प्रवतवनवध सभा वनिावािन क्षेत्रमा एक जना वनिावािन अवधकृत रहनछन ्। वनिावािन 
अवधकृत नयाय सेिाबाट रहने वयिस्ा छ । 
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िामिका १ : प्रमिमनमि िथा प्र्ेदश सभा मनवा्यचन २०७९ का उमिेवार अमनिि मववरण

प्रमिमनमि 
सभा

प्रतरक्ष िर्य का उमिे्दवार सङ्खरा 
सिानुपामिकिर्य  अमनिि बन्दसचूीिा 

परेका उमिे्दवार सङ्खरा 

िमििा पुरुष
पार-

मिङ्गी 
जमिा िमििा पुरुष

पार-
मिङ्गी

जमिा

२२५ २,१८७ ० २,४१२ १,१८७ १,०१२ ० २,१९९

प्र्ेदश सभा प्रतरक्ष

प्र्ेदश

प्रतरक्ष िर्य का उमिे्दवार सङ्खरा 
सिानुपामिकिर्य  अमनिि बन्दसचूीिा 

परेका उमिे्दवार सङ्खरा 

िमििा पुरुष
पार-

मिङ्गी 
जमिा िमििा पुरुष

पार-
मिङ्गी 

जमिा

प्रदशे १ ५२ ४५८ ० ५१० ३७६ २४० ० ६१६

मधशे ७४ ९३२ १ १,००७ ५०९ ३५४ ० ८६३

बागमती ८० ५८८ ० ६६८ ४२८ ३२६ ० ७५४

गण्डकी २९ २०६ ० २३५ २०८ १३६ ० ३४४

लवुमबनी २९ ४६६ ० ४९५ ३४९ २३० ० ५७९

कणावाली ३ ११३ ० ११६ ११७ ८३ ० २००

सदुरूपवचिम १३ १८० ० १९३ २०८ १४४ ० ३५२

जमिा २८० २,९४३ १ ३,२२४ २,१९५ १,५१३ ० ३,७०८

स्ोत : निर व्ाचि आयोग िषेप्ल । 

५.२ जनशमति वरवसथापन 

वनिावािनमा जनशवति वयिस्ापनको लावग आिशयक समनिय र सहजीकरण गनवा प्रतयेक 
वजललामा प्रमखु वजलला अवधकारीको संयोजकतिमा पाँि सदसयीय वजलला जनशवति 
वयिस्ापन समनिय सवमवत व्यो ।11 वनिावािन कायावालयले वजललामा रहकेा सरकारी 
कायावालय र स्ानीय सरकारसँग तयहाँ कायवारत कमवािारीको वििरण मागयो । प्राप्त जनशवतिको 
वििरणलाई एकीकृत गरेर वजलला वनिावािन कायावालयले वजलला जनशवति वयिस्ापन 
सवमवतलाई वदयो । सवमवतले आिशयक सङ्खयाको कमतीमा १० प्रवतशत बढी कमवािारीको 

11 सवमवतको अनय सदसयमा सदरमकुाम वस्त स्ानीय सरकारको प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत, वजलला कोष 
त्ा लेखा वनयनत्रक प्रमखु, वजलला नेपाल प्रहरी प्रमखु र सदसय सवििमा वजलला वनिावािन अवधकारी रहनछन ्। 
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नाम, श्णेी िा तह र जषे्ठतासमते खलुाई मखुय वनिावािन अवधकृतलाई उपलबध गरायो । मखुय 
वनिावािन अवधकृतको कायावालयले प्रतयेक मतदान केनद्रमा दहेाय बमोवजम जनशवति खटाएका 
व्ए । २५० मतदाता भएको मतदान केनद्रमा नौ कमवािारी खवटएका व्ए (तावलका २) । २५१ 
दवेख ५०० समम मतदाता भएको मतदान केनद्रमा ११ कमवािारी जसमा ्प एक सियंसेिक र 
एक सहायक कमवािारी खवटएका व्ए । ५०० भनदा बढी मतदाता भएको मतदान केनद्रमा ्प 
एक सियंसेिकसवहत १२ कमवािारी व्ए ।

िामिका २ : िि्दान केनद्रिा खमिने कि्यचारीको मववरण िथा सङ्खरा
क्र.सं  कि्यचारीको मववरण सङ्खरा

१. मतदान अवधकृत १

२. सहायक मतदान अवधकृत (मतदातालाई मतपत्र वदने) १

३.
सहायक कमवािारी
क. मतदाता नामािली रुज ुगनवा एक जना
ख. मतदातालाई मतपत्र वदन तीन जना

४

४. सहयोगी कमवािारी १

५.

सियंसेिक
क. मतदान गरेको मतदाताको तथयाङ्क राखन र नङमा मसी लगाउन मवहला 

एक जना
ख. मतदाताको लाईन वयिस्ापन र अनय सहयोगको लावग एक जना 

२

स्ोत : प्रनतनिनर सभ् सदसय तथ् प्रदषेश सभ् सदसय निर व्ाचि (जिशनति वयरसथ्पि)  निदनेनशक्, २०७९ ।

मतदान केनद्रमा खवटने कमवािारी उनीहरू मतदाता रहकेो ि्डाबाहके अनयत्र खटाइयो । 
तयसतै, वशक्षकलाई उनीहरू कायवारत विद्यालय र उनीहरू मतदाता रहकेो ि्डामा नपनने गरी 
खटाइयो । 

केही वजललामा कमवािारीको वििरण अद्यािवधक नहुदँा वनिावािनमा खवटने कमवािारीको 
वयिस्ापनमा समसया भएको व्यो । अद्यािवधक नगररएका कमवािारीको नामािली पठाइवददँा 
दोहोरो काम गनुवा परेको गण्डकीको लमजङु वजललाका सहायक वनिावािन अवधकृतले बताए । 
उनले भने, “स्ानीय तहले कमवािारीको वििरण अद्यािवधक नगरी पठाइवदनाले खटनपटनको 
समपणूवा काम सवकएर वनयवुति पत्र तयार गररसकेपवछ पनुः सचयाउन ुपऱयो ।” बागमतीको दोलखा 
वजललामा मतदानका लावग खवटएका कमवािारीको मयावादाक्रम नवमलेको भनी वनिावािनमा 
खवटएका वशक्षकहरूले असनतवुष्ट जनाउँद ैमखुय वनिावािन अवधकृतको कायावालयमा वनिेदन 
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वदएका व्ए । तयसपवछ वशक्षकले माग गरेबमोवजम मयावादाक्रम वमलाइयो । मधशेको रौतहट 
वजललामा वनिावािनमा खवटन िाहने कमवािारीको सङ्खया आिशयकताभनदा बढी व्यो । 
खवटन नपाएका कमवािारी असनतषु्ट भएको मखुय वनिावािन अवधकृतले बताए ।

मतदानमा खवटने मतदान अवधकृत त्ा सहायक मतदान अवधकृतलाई मतदान स्लमा खवटन ु
पिूवा वनिावािन कायावालयले तावलम वदएको व्यो । मतदान केनद्रमा खवटने अनय कमवािारीलाई भने 
मतदान अवधकृत र सहायक मतदान अवधकृतले तावलम वदएका व्ए । 

६. िि्दािा मशक्षा 

वनिावािनका विषयमा मतदातालाई ससुवूित गनने उद्शेयले वनिावािन आयोगले मतदाता 
वशक्षासमबनधी विविध कायवाक्रम गऱयो । वनिावािन आयोगले मतदाता वशक्षा कायवाक्रम 
वनदनेवशका जारी गऱयो । यस वनदनेवशकाले मतदाता वशक्षा कायवाक्रमको नीवत तजुवामा, कायवाक्रम 
सञिालन त्ा वयिस्ापन, अनगुमन र मलूयाङ्कनको लावग विवभनन संरिनाको वयिस्ा 
गरेको व्यो (तावलका ३) । 

वनदनेवशकामा मतदाता वशक्षाका लावग विशषेतः तीन ओटा वक्रयाकलाप गनने उललेख व्यो । 
पवहलो, प्रतयेक ि्डामा समदुायसतर/घरदलैो कायवाक्रम; दोस्ो, सबै स्ानीय तहमा मतदाताको 
सहभावगतामा नमनुा मतदान एिं अनतरवक्रया कायवाक्रम र तेस्ो, वनिावािन आयोगले आिशयक 
दखेकेा वनिावािन क्षेत्रमा मतदाता वशक्षा घमुती टोलीमारवा त मतदाता वशक्षासमबनधी वक्रयाकलाप 
गनने व्यो । यद्यवप, पयवािेक्षणको क्रममा घमुती टोलीमारवा त मतदाता वशक्षा कतै पवन वदइएको 
पाइएन । 

६.१ सिु्दारसिर/घर्ैदिो कार्यक्रि

समदुायसतर/घरदलैो सञिालन गनवा सबै स्ानीय तहका प्रतयेक ि्डामा मवहला सिासथय 
सियंसेिक पररिावलत व्ए । उनीहरूले ि्डामा १५ वदनसमम नमनूा मतपत्र र अनय मतदाता 
वशक्षा सामग्ीको माधयमबाट मतदान गनने तररका वसकाए । सियंसेिकले घरदलैोका सा्ै 
आमा समहू, टोल विकास संस्ासँग समनिय गरी मतदाता भलेा पारेर पवन मतदाता वशक्षा 
वदएका व्ए । अवधकांश ि्डामा एकजना सियंसेिक खवटएका व्ए । 
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िामिका ३ : िि्दािा मशक्षाका सरंचना 
क्र.सं सरंचना प्दामिकारी काि, कि्यवर र अमिकार

१. मतदाता वशक्षा 
कायवाक्रम 
वनदनेशक 
सवमवत

संयोजक - वनिावािन आयोग आयतुि 
(मतदाता वशक्षा हनेने)

सदसय - वनिावािन आयोग आयतुिहरू
सदसय - वनिावािन आयोग सविि
सदसय - संघीय मवमला त्ा सामानय 

प्रशासन मनत्रालय सविि
सदसय - सञिार त्ा सिूना प्रविवध 

सविि
सदसय - वशक्षा मनत्रालय सविि
सदसय - वनिावािन आयोगका सबै 

महाशाखा प्रमखु
सदसय सविि - वनिावािन वशक्षा त्ा 

तावलम शाखा उपसविि 

	नीवत त्ा कायवाक्रम तजुवामा गरी 
कायावानियन गराउने, आयोगसँग 
समनिय गनने त्ा मातहतका 
वनकायलाई वनदनेशन वदने ।

	जनशवति पवहिान, प्रावप्त, पररिालन 
र वयिस्ापन गनने ।

	जनशवतिका लावग तावलम त्ा 
अवभमखुीकरण कायवाक्रम गनने ।

	मतदाता वशक्षा सामग्ीको 
विषयिसत ुपवहिान गरी सिीकृत 
गनने ।

	भौवतक स्ोत साधन भएका 
संघ, प्रदशे र स्ानीय सरकारका 
वनकायलाई मतदाता वशक्षा एिं 
प्रिारप्रसार कायवाक्रम सञिालन गनवा 
अनरुोध गनने ।

२. मतदाता वशक्षा 
कायवाक्रम 
कायावानियन 
सवमवत

संयोजक - वनिावािन आयोग सविि
सदसय - वनिावािन वयिस्ा महाशाखा 
सहसविि 
सदसय - प्रशासन महाशाखा 
सहसविि
सदसय - आव व्ाक प्रशासन शाखा 
उपसविि
सदसय - प्रशासन शाखा उपसविि
सदसय - वनिावािन वशक्षा त्ा तावलम 
शाखा उपसविि
सदसय - रेव्डयो नेपाल प्रवतवनवध
सदसय - नेपाल टेवलवभजन प्रवतवनवध
सदसय सविि- वनिावािन वशक्षा त्ा 

तावलम शाखा कमपयटुर अवधकृत

	प्रिारप्रसार सामग्ीको तयारी, 
उतपादन, छपाई, प्रसारण 
त्ा प्रदशवानका लावग समपणूवा 
वयिस्ापनको कायवा गनने ।

	मतदाता वशक्षा कायवाक्रमको लागत 
अनमुान, बजेट त्ा कायवायोजना 
तयार गनने ।
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क्र.सं सरंचना प्दामिकारी काि, कि्यवर र अमिकार

३. मतदाता 
वशक्षा सामग्ी 
जाँिबझु त्ा 
अनगुमन 
सवमवत 

संयोजक - वनिावािन आयोग सविि 
सदसय - वनिावािन वयिस्ापन 
महाशाखा सहसविि
सदसय - आव व्ाक प्रशासन शाखा 
उपसविि
सदसय - प्रशासन शाखा उपसविि
सदसय - वनिावािन वशक्षा त्ा तावलम 
शाखा उपसविि
सदसय - राजनीवतक दल समबनध 

शाखा उपनयायावधितिा
सदसय - रेव्डयो नेपाल प्रवतवनवध
सदसय सविि - वनिावािन वशक्षा त्ा 

तावलम शाखा कमपयटुर अवधकृत

	वनिावािन प्रिारप्रसारका लावग 
विकास साझदेार संस्ाले तयार गरी 
आयोगलाई पठाएका प्रिारप्रसार 
सामग्ी जाँिबझु त्ा अनगुमन 
गनने ।

४. मतदाता 
वशक्षा वजलला 
सतरीय सवमवत

संयोजक - प्रमखु वजलला अवधकारी 
सदसय - वजलला समनिय अवधकारी 
सदसय - वजलला सदरमकुामको 

स्ानीय तह प्रमखु प्रशासकीय 
अवधकृत

सदसय - नेपाल पत्रकार महासंघ 
वजलला प्रवतवनवध
सदसय सविि - वजलला वनिावािन 
अवधकारी

	सरोकारिाला वनकायसँग समनिय, 
साझदेारी र अनतरसमबनध कायम 
गरी घरदलैो कायवाक्रम, सिूना कक्ष 
सञिालन त्ा घमुती मतदाता 
वशक्षा कायवाक्रम गनने । 

	वजललामा प्रिवलत भाषा, संसकृवत, 
परमपरा त्ा स्ानीय समदुाय, 
वनिावािन विज्ञ त्ा स्ोत वयवति 
र संघसंस्ाको सिूी तयार गनने र 
आयोगबाट माग भएमा उपलबध 
गराउने । 

५. मतदाता 
वशक्षा समनिय 
सवमवत 
(स्ानीय 
सतर)

संयोजक - स्ानीय तह प्रमखु 
प्रशासकीय अवधकृत
सदसय - स्ानीय तह सामावजक 
विकास हनेने अवधकृत 
सदसय - स्ानीय तह सिासथय शाखा 
प्रमखु 
सदसय सविि - स्ानीय तह वनिावािन 
समपकवा  वयवति

	ि्डामा सञिालन हुने मतदाता 
वशक्षा कायवाक्रमको समनिय, 
सहजीकरण र अनगुमन गनने । 

	सामदुावयक त्ा संस्ागत 
विद्यालयका प्रधानाधयापकको 
बैठक गरी मतदाता वशक्षाबारे 
जानकारी वदने र समबवनधत 
विद्यालयमा मतदाता वशक्षाबारे 
जानकारी वदने वयिस्ा वमलाउने । 
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क्र.सं सरंचना प्दामिकारी काि, कि्यवर र अमिकार

६. मतदाता वशक्षा 
सञिालन 
सवमवत (ि्डा 
सतर)

संयोजक - ि्डा सविि 
सदसय - मतदाता वशक्षा समनिय 

सवमवतले तोकेको मवहला 
सिासथय सियंसेिक

सदसय सविि - ि्डा सवििले 
तोकेको सहायक सतरको 
कमवािारी

	ि्डामा मतदाता वशक्षा कायवाक्रम 
कायावानियन गनने ।

	ि्डाका सबै मतदातालाई 
समट्ेने गरी मतदाता वशक्षा कायवाक्रम 
सञिालन कायवातावलका तयारी पारी 
मवहला सिासथय सियंसेिकबाट 
समदुायसतर/घरदलैो कायवाक्रम 
सञिालन गनवा लगाउने । 

	वनिावािन कायावालयबाट प्राप्त भएका 
पिावा, पोष्टर त्ा ब्ोसरलगायत 
सामग्ी वितरण गनने त्ा टाँसने । 

	ि्डामा वक्रयाशील राजनीवतक 
दलका प्रवतवनवध, टोल विकास 
संस्ा, नागररक समाज, सामावजक 
अगिुासँग अनतरवक्रया र साक्षातकार 
गरी मतदाता वशक्षामा सहयोग र 
सहजीकरण गनवा अनरुोध गनने ।

स्ोत : मतद्त् नशक्् क्यवाक्रम निदनेनशक्, २०७९ ।

एक ि्डामा एक मात्र सियंसेिक खटाइदँा ि्डा भररको मतदातालाई मतदाता वशक्षा वदन 
भयाइनभयाइ भएको व्यो । ठूलो भौगोवलक क्षेत्र र धरैे जनसङ्खया भएको ि्डामा सियंसेिक 
१५ वदनको अिवधमा सबै ठाउँमा पगुन सकेनन ् । प्रदशे १ को तापलेजङुको मौिाखोला 
गाउँपावलकाको एकजना सियंसेिकले छोटो समयमा ि्डामा घरदलैो गरेर मतदाता वशक्षा 
वदन असमभि भएको बताइन ्। उनले “दवैनक १५ दवेख २० मतदातालाई भट्ेदा पवन ि्डाका 
धरैे मतदाता छुटेको” भवनन ् । तयसतै, पोखरा महानगरपावलकाकी एक सियंसेिकले भवनन ्
“समपणूवा ि्डामा मतदाता वशक्षाको लावग म एकलै खवटएकी छु । मतदाता वशक्षा वदने समय 
पवन कम छ । सबै ठाउँमा घरदलैो गरेर वसकाउन पाएको भए प्रभािकारी हुने व्यो । तर म 
एकलैले कहाँ कहाँ घरदलैो गरेर भयाउन ु?” अनतिावातावा गररएका अवधकांश मतदाताले मतदाता 
वशक्षा वदन कोही पवन नपगुेको बताए ।
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कवतपय स्ानमा सियंसेिकलाई वबनातावलम वरल्डमा खटाइएको पाइयो भने केही 
सियंसेिकले आरूले एकाध घणटा ि्डा सवििसँगको सामानय कुराकानीपवछ कायवाक्षेत्रमा 
खवटएको बताए । यसरी वबनातावलम खवटएका सियंसेिकलाई मतदाता वशक्षा वदन कवठन 
भएको व्यो । लवलतपरुकी एक सियंसेिकलाई ि्डा सवििले तीन मतपत्र हुनछ भनेर पठाएको 
तर वरल्डमा गएपवछ टोलका नागररकले िार ओटा मतपत्र हुनछ भनेपवछ उनी अलमलमा 
परेकी व्इन ्।

६.२ निुना िि्दान कार्यक्रि िथा अनिरमक्ररा

पयवािेक्षण गररएका धरैे पावलकामा नमनुा मतदान गररएको व्यो । मतदाता वशक्षा वनदनेवशकामा 
मतदाताको सहभावगतामा नमनुा मतदान गनने उललेख छ । यद्यवप, ती नमनुा मतदान कायवाक्रममा 
वनिावािनमा खवटने कमवािारी र सरुक्षाकममी मात्र सहभागी भएका दवेखन्े । कतै पवन नमनूा 
मतदानमा मतदाताको सहभावगता भएको पयवािेक्षणको क्रममा दवेखएन । अनतिावातावा गररएका 
कुनै पवन मतदातालाई नमनुा मतदानबारे जानकारी व्एन । 

६.३ सवरंसेवकको पाररश्रमिकबारे अनरोि 

पयवािेक्षण गररएका अवधकांश स्ानीय तहका प्रवतवनवध त्ा कमवािारीलाई मतदाता वशक्षामा 
खवटएका सियंसेिकको पाररश्वमक कहाँबाट वदने भनने अनयोल व्यो । गण्डकीको तनहु ँ
वजललाको आबखुरेैनी गाउँपावलकाका एकजना कमवािारीका अनसुार सियंसेिक खटाउने 
बेलामा उनीहरूलाई वदइने १० हजार रकम वनिावािन कायावालयले वयहोनने बताइयो । तर 
मतदाता वशक्षा सञिालन भएको केही समयपवछ उनीहरूले पाउने रकम पावलकाले नै वयहोनुवा 
पनने जानकारी गराइयो । जसको कारण तयो रकम पावलकाले कुन स्ोतबाट वदने अनयोल 
भयो । कैलालीको टीकापरु नगरपावलकाका एक कमवािारीले पवन तयसतै विनता वयति गददै 
भने, “वनिावािन आयोगले वनिावािनका लावग करो्डौं खिवा गछवा । मतदाता वशक्षाका लावग भने 
अवनतम समयमा स्ानीय तहलाई वजममा वदयो तर आव व्ाक वयिस्ापन गरेन । नगरपावलकाले 
सियंसेिकलाई खटाएको त छ तर कायवापावलकाले बजेट पास गरेन भने उनीहरूलाई वदने पैसा 
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हुदँनै, आयोगले यसमा धयान पऱुयाउन ुपछवा ।” बजेटको अभािले एउटा ि्डामा एकभनदा बढी 
सियंसेिक खटाउन नसकेको तकवा  पवन स्ानीय तहका पदावधकारीले गरेका व्ए । 

६.४ िि्दािा मशक्षा प्रचार सािग्ी

वनिावािन आयोगले मतदान गनने तररकासमबनधी ब्ोसर, पोष्टर र नमनुा मतपत्र छापेको व्यो । 
मतदान केनद्रको ढाँिा, बदर नहुने गरी मतपत्रमा मत संकेत गनने तररकाका विषयमा पोष्टरहरू 
व्ए । वनिावािनसमबनधी गीत त्ा सनदशेका श्वय त्ा दृशय सामग्ी पवन वनमावाण गरेको 
व्यो । तयसै गरी मोबाइलमा रोन गदावा वनिावािनसमबनधी सनदशे बजने कलर ररङ बयाक 
टोन (सीआरबीटी) बनाएको व्यो । 

मतदाता वशक्षा वनदनेवशकामा रेव्डयो नेपालले प्रसारण गनने भाषाहरू मवै्ली, भोजपरुी, अिवध, 
वलमब,ू बानतिा राई, शपेावा, गरुुङ, मगर, खाम मगर, पवचिमा ्ारू, पिूमीया ्ारू, ्डोटेली, 
तामाङ, नेिार, राना, मगही र उदूवा गरी १७ ओटा भाषामा मतदाता वशक्षासमबनधी गीती सनदशे 
उतपादन गरी प्रिार गनने वयिस्ा वमलाउने उललेख गररएको व्यो । यद्यवप, वनिावािनसमबनधी 
अवधकांश सामग्ी नेपाली भाषामा व्ए । नेपाली भाषाका वतनै सामग्ी जनजावत, मधशेी त्ा 
्ारू बहुल क्षेत्रमा पवन प्रयोग गररएको व्यो । दोलखाको भीमशे्र नगरपावलकाको तामाङ 
बहुल ि्डामा मतदाता वशक्षा वदने एक मवहला सियंसेिकले वनिावािन सामग्ी तामाङ भाषामा 
पवन भए ्प प्रभािकारी हुने बताइन ्। तयसतै, मधशेको मवै्ली, बवजजका, भोजपरुी बोलने 
क्षेत्रमा खवटएका सियंसेिकले पवन ती भाषामा प्रिार सामग्ी हुनपुनने बताए । 

वनिावािन आयोगले तयार पारेका केही सामग्ीमा प्रयोग भएका शबद त्ा प्रसतवुतको गणुसतर 
वनकै कमजोर भएपवछ वयापक आलोिना भयो । उदाहरणको लावग वनिावािन गीतको िौतरमी 
आलोिना भएपवछ वनिावािन आयोगले यट्ुयबु त्ा सामावजक सञजालबाट उति गीत 
हटायो ।12

मतदाता वशक्षासमबनधी नमनुा मतपत्र, ब्ोसर, पोष्टर जसता सामग्ी अपगु भएको गनुासो 
सियंसेिकले गरेका व्ए । मतदाता वशक्षा सामग्ी अतयनत वसवमत सङ्खयामा आएको 
वजलला वनिावािन अवधकारीहरूले पवन सिीकारे । कणावालीको मगु ु वजललामा भने मतदाता 

12 अनलाइनखबर । २०७९ । जब वनिावािन आयतुिलाई गीत गाउने रहर लागयो । कावतिक ५, https://www.
onlinekhabar.com/2022/10/1208431 मा उपलबध, २५ माघ २०७९ मा हरेरएको । 
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वशक्षा समपनन भइसकेपवछ मात्र मतदाता वशक्षा सामग्ी पगुेको वजलला वनिावािन कायावालयका 
कमवािारीले बताए । 

७. मनवा्यचन प्रचारप्रसार

वनिावािन आयोगले कावतिक १७ दवेख मवंसर १, २०७९ समम मात्र प्रिारप्रसार गनवा पाउने 
वयिस्ा गरेको व्यो । यद्यवप, अवनतम नामािली प्रकाशन एिं वनिावािन विह्न प्राप्त गरेदवेख नै 
उममदेिारले प्रिारप्रसारका गवतविवध ्ावलसकेका व्ए । घरदलैो, प्रिारप्रसार कायावालयको 
स्ापना, प्रिारप्रसार सवमवत वनमावाण, कायवाकतावा प्रवशक्षण, आनतररक छलरल एिं भलेा आवद 
गवतविवध गरे । नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओिादी केनद्र), नेकपा (एकीकृत समाजिादी), 
लोसपा र राजमोको पाँि दलीय गठबनधनले गठबनधनका सबै दलका नेता त्ा कायवाकतावा 
भलेा गरेर उममदेिारको पररियातमक कायवाक्रम गरे । सामावजक सञजालमा पवन प्रिारप्रसार 
तोवकएको अिवधअगािै शरुू भयो । 

प्रिारप्रसारमा घरदलैोलाई उममदेिारले बढी प्रा्वमकता वदएको पाइयो । मतदातासँग भटेघाट 
हुने, आरूलाई राम्ोसँग पररवित गराउन सवकने र आफनो िनुािी एजेण्डा पवन प्रतयक्ष राखन 
पाउने हुदँा घरदलैो कायवाक्रमलाई रोजेको उममदेिारले बताए । सा्ै, मतदाताको मदु्ा त्ा 
प्रा्वमकता पवन प्रतयक्ष ्ाहा पाउने अिसर घरदलैोले वदएको उममदेिारले भने । “यसपटक 
उममदेिारले ठूलो सभा गननेभनदा पवन घरदलैो र मतदातासँग भटेघाट गरररहकेा छन ्। प्रतयेक 
घरमा मत मागन पगुनपुदावा उममदेिारलाई िाप त परेको छ । तर घरदलैो गदावा उममदेिारसँग 
जनताले प्रतयक्ष भट्ेने, आफनो समसया/प्रश् राखने गररराखकेा छन”्, पसावा वजललाका एक 
जसपा नेताले भने । घरदलैो गनने क्रममा उममदेिारले आफनो िनुाि विह्नमा छाप लगाएको 
नमनुा मतपत्र, पिावा त्ा प्रवतबद्धता पत्र बाँ््डद ैमतको अवपल गरेका व्ए । विवभनन स्ानबाट 
मतदान गनवा बस ररजभवा गरेर आएका मतदातालाई गण्डकीको वयास नगरपावलकामा 
उममदेिारहरूले बसपाकवा म ैगएर मत मागेको पवन दवेखयो । ती मतदाता ररकररक गाउँका 
भएकाले सबै ठाउँमा गएर मत मागन ुभनदा बसपाकवा मा भलेा भएको बेला एकै िोवट प्रतयक्ष 
भटेेर मत मागदा समयको पवन बित भएको उममदेिारहरूले बताए । 

उममदेिारले यट्ुयबु, रेसबकु, ट्िीटर, वटकटक, इनसटाग्ाम जसता सामावजक सञजालको 
उपयोग गरेका व्ए । वनिावािन आयोग नेपालले जारी गरेको आिार संवहताले प्रिारप्रसारको 
माधयमलाई संकुवित बनाएकोले सामावजक सञजाल प्रयोग गरेर प्रिारप्रसार गररएको तकवा  
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लवुमबनीको गलुमी वजललाका राजनीवतक दलका प्रवतवनवधहरूले गरे । कणावालीको दलेैख वजलला 
नेपाली काँगे्सका प्रिारप्रसार सवमवतका एक सदसयले सामावजक सञजालमा यिुाको पहुिँ बढी 
भएकोले उनीहरूलाई लवक्षत गरेर सामावजक सञजालको भरपरु उपयोग गरेको बताए । उनका 
अनसुार नेपाली काँग्सेले व्डवजटल सामग्ी वनमावाण गरेर सेयर गनवा सम व्ाकलाई अनरुोध गरेको 
व्यो । यसता सामग्ी भाइबर, मयासेनजर र ह्ाट्सएप ग्पु बनाएर पवन मतदातालाई पठाइएको 
व्यो । तयसै गरी मधशेको महोतिरी वजललामा एकीकृत शवति नेपाल पाटमीबाट प्रवतवनवध सभाका 
उममदेिारले भवनन,् “पिावा बनाएर टाँसयो भने चयावतवदनछन ्। तयही भएर मलेै सोसल वमव्डयाको 
बढी प्रयोग गरे ँ। मरेो रेसबकु पेज र यट्ुयबु चयानल छ । तयसैमा मरेो िनुािी एजणे्डाको वभव्डयो 
बनाएर पोष्ट गरे ँ ।” गण्डकीको कासकी वजलला प्रदशे सभा वनिावािन क्षते्र २ (२) का सितनत्र 
उममदेिारले पवन िनुाि प्रिारप्रसारको लावग आफनै िबेसाइट तयार गरेको बताइन ्। उममदेिारले 
प्रिारप्रसारका लावग रेव्डयो, टेवलवभजन, अनलाइन र पत्रपवत्रकाको पवन प्रयोग गरेको 
पाइयो । रोन त्ा एसएमएसमारवा त पवन उममदेिारले मत मागकेा व्ए । सा्ै, सिारीसाधनमा 
उममदेिारको रोटो सवहतको पोष्टर, दलको झण्डा र वनिावािन विह्न राखरे िनुािी गीत बजाउँद ै
प्रिारप्रसार गरेका व्ए । 

७.१ प्रचारप्रसारको सिरसीिा

वनिावािन आयोगले प्रिारप्रसारको लावग १५ वदनको अिवध तोकेको व्यो । पयवािेक्षणको 
क्रममा अनतिावातावा गररएका धरैे उममदेिारले प्रिारप्रासरको लावग १५ वदन अपगु भएको 
बताए । कासकीमा राप्रपाका एक प्रवतवनवध सभा उममदेिारले आफनो वनिावािन क्षेत्रका 
सबै ठाउँमा प्रिारप्रसारमा पगुन नभयाएको बताए । उनको वनिावािन क्षेत्र भौगोवलक रूपमा 
ठूलो र छररएका बसती भएकाले सबै ठाउँमा प्रिारप्रसारका लावग पगुन नपाएकोमा वनिावािन 
आयोगको यो पाबनदीले उनी जसता उममदेिारलाई अनयाय गरेको उनको भनाइ व्यो । अनय 
वजललाका उममदेिारले पवन यातायातको सवुिधा नभएका विकट ठाउँमा प्रिारप्रसारको लावग 
वह्ेँडर जानपुनने भएकाले समय धरैे लागने हुदँा १५ वदनको प्रिार अिवध अपयावाप्त भएको तकवा  
गरे । बागमतीको दोलखा वजललामा गठबनधनका तरवा बाट प्रवतवनवध सभा उममदेिार यवत 
छोटो अिवधमा सबै मतदातासँग भटे गनवा असम व्ा भए । यसरी सबै मतदातालाई भट्ेने िाहना 
हुदँाहुद ैसमय अभािले भट्ेन नसकेकोमा मतदातासँग रेसबकुमारवा त मारी मागद ैमत वदन 
अनरुोध गरे । 
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सहज भगूोल त्ा यातायातको पहुिँ भएको क्षेत्रका उममदेिारले पवन १५ वदनको प्रिारप्रसार 
अिवध वयािहाररक नभएको बताए । प्रदशे १ मोरङ वजललाका प्रदशे सभाका एक उममदेिारले 
“वनिावािन आयोगले प्रिारप्रसारको लावग १५ वदनको समय वदएको छ । मरेो वनिावािन क्षेत्र 
४०/४५ वकलोवमटर लामो छ । तयसवभत्र धरैे छररएर रहकेा गाउँ बसती छन ्। मलेै १५ वदनमा 
सबै गाउँ बसतीसमम प्रिारप्रसार गनवा कसरी पगुने ?”, प्रश् गरे । तयसै गरी मधशेको रौतहट 
वजललाका नेकपा (एमाले) वजलला सवििले १५ वदनको समय अपगु रहकेो तकवा  गददै भने, 
“वनिावािन प्रिारप्रसारको लावग १५ वदनको समय अवयािहाररक छ । रौतहट प्रवतवनवध सभा 
वनिावािन क्षेत्र ४ मा ३० ि्डा छन,् १५ वदनमा तयो ३० ि्डा कसरी भयाउने ? कमतीमा पवन एउटा 
ि्डामा एक वदन वदनपुऱयो, तयहाँका जनताको पवन त राय बझुनपुऱयो । िनुािको समयमा एक 
पटक त पगुौ ँभनने हुनछ । यसकारण यहाँ वनिावािन आयोगले प्रिारप्रसारको लावग तोकेको १५ 
वदनको समय लाग ुभएको छैन । उममदेिारी दतावा गरेदवेख नै सबै प्रिारप्रसारमा लागेका छन ्।” 
राजनीवतक दलको जसतो सांगठवनक सञजाल नहुने र िनुाि विनह पवन पवछ मात्र वनवचित 
हुने सितनत्र उममदेिारको लावग त १५ वदनमा प्रिारप्रसार गनुवा झन ्िनुौतीपणूवा रहकेो मधशेको 
वसरहा वजललामा प्रवतवनवध सभाको एक सितनत्र उममदेिारले बताए । यद्यवप, वनिावािन क्षेत्र 
सानो भएका सहरी भगेका उममदेिारले १५ वदनको प्रिारप्रसार अिवध पयावाप्त भएको बताए । 
 

७.२ ओझेििा प्र्ेदश सभाको प्रचारप्रसार र मनवा्यचन

प्रवतवनवध सभा त्ा प्रदशे सभाको वनिावािन एकै िोवट गररयो । प्रवतवनवध त्ा प्रदशे सभाको 
वनिावािन एकै िोवट गदावा वनिावािन तयारी त्ा वयिस्ापनमा लागने िनुािी वययभार राजयलाई 
कम पनने वनिावािन आयोगको तकवा  छ । यसतै तकवा  केही राजनीवतक दलका प्रवतवनवध त्ा 
उममदेिारको पवन व्यो । उनीहरूका अनसुार दिुै सभाको िनुाि एकै पटक गदावा उममदेिारले 
प्रिारप्रसार लगायतका खिवा वमलेर गनने भएकोले उममदेिारको खिवा पवन कम हुने बताए । तर 
संघीय प्रणालीलाई बवलयो बनाउन खिवालाई मात्र आधार बनाएर संघ र प्रदशेको िनुाि एकै 
िोवट गनुवापछवा भनने तकवा  सही नभएको वििार धरैेले राख े। संघ र प्रदशेको िनुाि एकै पटक गदावा 
प्रवतवनवध सभाको उममदेिार र वतनका एजेण्डा मात्र िनुाि प्रिारप्रसारको क्रममा हािी भएको 
उनीहरूले बताए । यसरी प्रदशे सभाको वनिावािन नै प्रवतवनवध सभाको वनिावािनको छाँयामा 
परेको उनीहरूको भनाइ व्यो । प्रदशे १ का एक प्रदशे सभा उममदेिारले भने, “प्रवतवनवध र 
प्रदशे सभाको िनुाि एकै पटक गदावा प्रदशेको उममदेिार र मदु्ा प्रवतवनवध सभाको छाँयामा 
पऱयो । प्रदशेको महत्ि स्ावपत गराउने हो भने प्रवतवनवध सभा र प्रदशे सभाको िनुाि ररक 
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समयमा गराउनपुछवा ।” खिवा पवन घट्ने तकवा  गददै उनले भने, “प्रदशे सिायति संरिना भएकोले 
आ-आफनो प्रदशेको अनकूुलतामा ती प्रदशेमा प्रदशे सभाको िनुाि गराउन ु पछवा । तयसो 
गदावा मौजदुा सरुक्षाकममी नै िनुािमा पररिालन गनवा सवकनछ । मयादी प्रहरीमा गररने ठूलो खिवा 
कटौती हुनछ ।” पसावाका नेकपा (एमाले) नेताका अनसुार प्रवतवनवध सभा र प्रदशे सभाको 
वनिावािन एकै िोवट गदावा प्रदशे सभाको िनुाि एजेण्डाविहीन हुने र यसले गदावा प्रदशे सितनत्र 
एिं सिायति रूपमा विकास हुन सकदनै । अनय प्रदशेका प्रदशे सभाका उममदेिारहरूले पवन 
प्रदशे सभाको मदु्ा प्रवतवनवध सभाको मदु्ाको छाँयामा परेको बताए । सञिार माधयमले पवन 
प्रदशे सभाका उममदेिार र वतनका मदु्ालाई कम महत्ि वदएको उनीहरूले आरोप लगाएका 
व्ए । तयसतै, नागररक समाजका प्रवतवनवधहरूले पवन प्रवतवनवध सभा र प्रदशे सभाको िनुाि 
एउटै समयमा हुदँा प्रदशेको मदु्ा बहस हुन नसकेको वजवकर गरे । 

८. मनवा्यचन आचार समंििा

वनिावािन आयोगले नेपाल सरकार, कमवािारी, सरुक्षा वनकाय, सञिार माधयम, गैर सरकारी 
संस्ा, राजनीवतक दल, उममदेिार त्ा नागररक लगायतले पालना गनुवापनने आिरण समटेी 
भदौ १३, २०७९ मा निर व्ाचि आच्र संनहत्, २०७९ जारी गऱयो । सो आिार संवहता असोज 
१२, २०७९ बाट लाग ुभएको व्यो । आिार संवहताको कायावानियन गनवा वनिावािन आयोगले 
केनद्रीय आिार संवहता अनगुमन सवमवत र वजलला आिार संवहता अनगुमन सवमवत रहने 
वयिस्ा गरेको व्यो । मखुय वनिावािन अवधकृतको संयोजकतिमा प्रमखु वजलला अवधकारी, 
वजलला प्रहरी कायावालयको प्रमखु, रावट्रिय अनसुनधान विभागको वजलला प्रमखु, अनगुमन 
अवधकृत गरी छ सदसयीय वजलला आिार संवहता अनगुमन सवमवत बनेको व्यो । सवमवतको 
अनगुमन अवधकृतमा कोष त्ा लेखा वनयनत्रक कायावालय (कोलेवनका) प्रमखुलाई तोवकएको 
व्यो । वजलला प्रशासन कायावालय, मखुय वनिावािन अवधकृतको कायावालय, वजलला वनिावािन 
कायावालय र कोलेवनका कायावालयमा वनिावािन आिार संवहता उललङ्घनमाव् परेका उजरुी 
कोलेवनका प्रमखुले एकीकृत गरी सवमवतमा पेश गरेपवछ वनणवाय वलने गररएको व्यो । 

आिार संवहता उललङ्घनका विषयमा मौवखक त्ा वलवखत दिुै खालका उजरुी परेका 
व्ए । मौवखक उजरुीको तलुनामा वलवखत उजरुी वनकै नै कम परेको बताइयो । उममदेिारले 
तोवकएको सङ्खयाभनदा बढी कायवाकतावा प्रिारप्रसारमा प्रयोग गरेको, िकवो आिाजमा सपीकर 
बजाएको, सािवाजावनक स्ानमा बयानर/फलेकस/झण्डा लगायतका प्रिार सामग्ी राखकेो 
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आवद विषयमा उजरुी परेको पाइयो । यसता उजरुीउपर समबवनधत उममदेिारलाई वलवखत 
सपष्टीकरण सोवधएको, रोनबाट िा भटेेर मौवखक रूपमा सिते गराइएको अनगुमन सवमवतका 
पदावधकारीहरूले बताए । मधशेको धनषुा वजललामा भारतीय नंबर पलेटको सिारीसाधन 
प्रिारप्रसारमा प्रयोग गररएको तीन ओटा वलवखत उजरुी परेका व्ए । तयसता सिारीसाधन 
वनयनत्रणमा वलएको र ती सिारीसाधन प्रयोग गनने उममदेिारलाई रेरर प्रयोग नगनवा ितेािनी 
वदएको धनषुा वनिावािन क्षेत्र ४ का वनिावािन अवधकृतले जानकारी वदए । तयसतै, प्रधानमनत्री 
त्ा नेपाली काँग्ेसका सभापवत शरेबहादरु दउेिा ्ड्ेडलधरुामा उपवस्त भएको कायवाक्रममा 
४७ ओटा गा्डीका सा्ै हवेलकपटर र ररसोटवा प्रयोग भएको भनी उजरुी परेको व्यो । ती 
सिारीसाधन शरेबहादरु दउेिाले लयाएको तथयगत आधार रेला नपरेको र हवेलकपटरको 
प्रयोग वनिावािन आयोगको सहमवतमा भएको हुदँा यसबाट आिार संवहता उललङ्घन नभएको 
भनी वजलला आिार संवहता अनगुमन सवमवतले उजरुीलाई तामलेीमा राखयो । 

िामिका ४ : आचार समंििा उलिङ्घनका उजुरी िथा कारबािी

मनवा्यचन आरोगबाि
मजलिा आचार समंििा अनुगिन समिमि/अनुगिन 
अमिकृिबाि

सपष्टीकरण सोधकेो १७५ उजरुी ६१७
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स्ोत : निर व्ाचि आयोग िषेप्ल । 

पयवािेक्षणको क्रममा अनतिावातावा गररएका सरोकारिालाले वनिावािन आयोगले जारी गरेको आिार 
सवंहताका केही पक्षलाई सराहना गरे । बागमतीको धावदङमा नेपाली काँग्सेका एक यिुा नेताले 
“आिार संवहताले तोकेको प्रिारप्रसारको समयसीमा र खिवा सीमाले वनिावािनलाई वमतवययी 
बनाएको छ । यसले हामी जसतालाई पवन आउँदा िनुािमा उममदेिार बनन सवजलो बनायो” 
भनेका व्ए । तयसतै, तनहु ँवजलला आबखुरेैनी गाँउपावलकाका एक नागररकले भने, “विगतका 
वनिावािनमा धरैे यिुालाई वनिावािनको प्रिारप्रसारमा दौ्डाउँदा खिवा धरैे हुनथयो । यसपावल 
आिार संवहताले िनुाि प्रिारमा कवत जनासमम वह््ँडन पाउने भनने तोवकवदएको छ । पवहले झै ँ
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बगालमा मोटरसाइकल िढेका वठटाहरू एउटा बसतीबाट अकवो बसतीमा जाने पररपाटी हटेको 
छ । यसले तेल हालने र खाजा खिुाउने खिवा त घट्यो नै, दईु टोलबीि झग्डा हुने समभािना पवन 
टऱयो । यसपावलको आिार संवहताले शावनत र सद ्भाि कायम गनवा पवन सघाएको छ ।” यद्यवप, 
वनिावािन आयोगले समान रूपमा सबै दल त्ा उममदेिारलाई आिार सवंहता पालना गराउन 
नसकेको भनी सरोकारिालाले आलोिना पवन गरेका व्ए । धरैे वनिावािन क्षते्रमा ‘साना दल’ 
त्ा सितनत्र उममदेिारले ‘ठूला दल’ का उममदेिारले आिार संवहता उललङ्घन गदावा वनिावािन 
आयोग मकुदशवाक भएको र साना दल त्ा सितनत्र उममदेिारलाई अकुंश लगाउने अवभप्रायले 
आिार सवंहता जारी गरेको आरोप लगाए ।

८.१ आचार समंििािामथ प्रश्न 

वनिावािन आिार संवहताअनसुार स्ानीय तहमा वनिावावित कायवापावलका सदसयले आरू 
वनिावावित भएको पावलकावभत्र कुनै पवन उममदेिारको पक्ष िा विपक्षमा प्रिार गनवा नवमलने 
प्रािधान छ । सा्ै, आरू वनिावावित भएका स्ानीय तह बाहकेको स्ानमा कुनै उममदेिारको 
पक्षमा प्रिार गनवा िाहमेा सरकारी साधन स्ोतको प्रयोग नगरी संलगन हुन सकने वयिस्ा छ । 

वनिावािन आयोगको यस आिार संवहताले जनप्रवतवनवधको राजनीवतक अवधकार कुवणठत 
गरेको तकवा  स्ानीय तहका प्रवतवनवधको व्यो । स्ानीय तहका जनप्रवतवनवध राजनीवतक 
दलका सदसय पवन भएकाले दलको प्रिारमा जान ु पनने उनीहरूको वजममिेारी भएको 
बताए । सदुरूपवचिममा जानकी गाउँपावलकाका अधयक्षले भने “वनिावािन आयोगले स्ानीय 
तहका जनप्रवतवनवध प्रिारमा संलगन हुन नपाउने आिार संवहता जारी गरेको छ । हाम्ो 
सहभावगतावबना जारी गररएको आिार संवहता पालना गनवा हामी बाधय छैनौ ँ। हामी लोकसेिा 
पास गरेर आएको कमवािारी पवन होइनौ ँ । जनताबाट वनिावावित भएर आएको राजनीवतक 
दलका वजममिेार पदावधकारी हौ ँ। तयसैले वनिावािनको प्रिारमा संलगन नभइ रहन सवकँदनै ।” 
पिूावाञिल विश्विद्यालयका एक प्राधयापकले पवन स्ानीय तहका जनप्रवतवनवध वनिावािन 
प्रिारमा बनदजे लगाउने आिार संवहता पिूावाग्ही भएको बताए । उनले भने, “वनिावािन 
आयोगले जारी गरेको स्ानीय तहको जनप्रवतवनवध वनिावािन प्रिारप्रसारमा संलगन हुन नपाउने 
वयिस्ा विभदेकारी छ । प्रवतवनवध त्ा प्रदशे सभाका उममदेिार मनत्री भएर िनुाि प्रिार 
गनवा पाउँदा स्ानीय तहले नपाउने भनने हुदँनै । यो वयिस्ा अवयािहाररक त छँदछै यसले 
वयवतिको नैसवगवाक अवधकार पवन संकुवित गरेको छ ।”
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तयसतै, २५ जनाभनदा बढी भलेा भएर िनुाि प्रिारमा जान नपाउने वयिस्ाले पवन उममदेिारलाई 
असहज भएको व्यो । कासकी वजललाका एक प्रवतवनवध सभा उममदेिारले भने, “कायवाकतावा 
उतसाही छन ्। प्रिारमा जान वबहानैदवेख भलेा हुनछन ्। नआऊ भनन वमलेन । आिार संवहताले 
२५ जना मात्र घरदलैोमा वह््ँडन पाउने भनेको छ । मलेै प्रिारप्रसारमा कुन कायवाकतावालाई सँग ैवह्ँड 
भनने, कसलाई मसँग नवह्ँड भनने । वनिावािन आयोगले यसता अवयािहाररक मापदण्ड सचयाउन ु
पछवा ।” वनिावािन आयोगको अवयािहाररक आिार संवहताले प्रिारप्रसारलाई वसवमत बनाएकोले 
पवन िनुािमा नागररकको उतसाहपणूवा सवक्रयता नभएको तकवा  नागररक समाजका प्रवतवनवधले 
गरे । बागमतीको दोलखा वजललाका एकजना पत्रकार प्रश् गरे, “प्रिारप्रसारको लावग २५ जना 
मावनसको सङ्खया तोकेको छ, झण्डाको सङ्खया तोकेको छ । सङ्खया तोकने िसतवुनष्ठ आधार 
के हो ? यसरी िनुािको प्रिारप्रसार कसरी हुनछ ? िनुािको माहोल कसरी बनछ ? िनुािको 
माहोल नबनाई मतदानमा नागररकको सवक्रय सहभावगता र उतसाह कसरी आउँछ ? ”
 

९. चुनावी िुद्ा

राजनीवतक दलका केनद्रीय तहले िनुािी घोषणापत्र सािवाजवनक गरेका व्ए । नेकपा (एमाले) 
ले ‘समदृ्ध नेपाल सखुी नेपाली’ को मलू नाराका सा् सशुासन, विकास, समवृद्ध र समानताका 
मदु्ा घोषणापत्रमा समािेश गरेको व्यो । पाँि लाख नागररकलाई रोजगारी, छ हजार मगेािाट 
वबजलुी उतपादन, पिूवा-पवचिम राजमागवासवहत उतिर-दवक्षण करर्डोरको विकास र विसतार आवद 
मदु्ा पवन नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा व्यो । नेकपा (माओिादी केनद्र) ले कृवष क्रावनत, 
आयात प्रवतस्ापन र वनयावात प्रिधवान गनवा उद्योगको विकास सा्ै पा ़ँि िषवामा २० लाख 
यिुालाई रोजगार वदने उललेख व्यो । 

नेपाली काँग्ेसले ‘संविधानको रक्षा, वस्रता र समनुनवतको आधार, नेपाली काँग्ेसकै 
नेततृिमा अबको सरकार’ भनने नारासवहत संकलप सािवाजवनक गरेको व्यो । उति संकलपमा 
प्रजनन ्सिासथय अवधकारदवेख विपनन नागररकको मतृय ुसंसकार खिवाको लावग स्ानीय तहको 
ि्डामारवा त घरम ै१० हजार रूपैयाँ पऱुयाउने जसता विषय रावखएको व्यो । तयसतै, क्षेत्रगत 
प्रा्वमकतामा वशक्षा, सिासथय, खानेपानी, भौवतक पिूावाधार लगायतका ११ क्षेत्रमा जो्ड 
वदइएको छ । नागररक उनमवुति पाटमी, जनता समाजिादी पाटमी र लोकतावनत्रक समाजिादी 
पाटमीले पवहिान सवहतको संघीयता, सहभावगतामलूक समािेशी लोकतनत्रको मदु्ा उठाएका 
व्ए । तयसबाहके, नागररक उनमवुति पाटमीले टीकापरु घटनामा संलगन भएको भनी आरोप 
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लगाइएका राजबनदी ररहाइ माग पवन गरेको व्यो । राप्रपाले भने राजतनत्र पनुस्ावापना, संघीयता 
र धमवा वनरपेक्षताको खारेजी त्ा वहनद ूराजयको पनुस्ावापना जसता मदु्ा उठाएका व्ए । सितनत्र 
उममदेिारहरूले भ्रष्टािार र सशुासनलाई िनुािको मखुय एजेण्डा बनाए । 

दलका केनद्रीय घोषणापत्रमा समवेटएका विषयिसतलुाई नै मखुय मदु्ाका रूपमा उममदेिारहरूले 
जनतामाझ पेश गरेका व्ए । यसअलािा उममदेिारले स्ानीय सरोकारका मदु्ा पवन उठाए । 
दलका केनद्रीय घोषणापत्रले स्ानीय मदु्ालाई नसमटेेकोले स्ानीय सतरमा नै प्रवतबद्धता 
पत्र तयार पाररएको उममदेिारले बताए । कणावालीको सखुनेत वजलला प्रवतवनवध सभाका 
केही उममदेिारले लवुमबनीको बाँके र बवदवाया वजललालाई कणावाली प्रदशेमा वमलाउने मदु्ा 
उठाएका व्ए । लवुमबनीको रूपनदहेी वजललामा सबै राजनीवतक दलका उममदेिारले बटुिल 
उपमहानगरपावलका त्ा वतलोतिमा नगरपावलकाका सकुुमबासीलाई लालपजुावा वदलाउने मदु्ा 
उठाएका व्ए । सा्ै, वतनले लवुमबनी प्रदशेको राजधानी दाङबाट बटुिल सानने प्रवतबद्धता 
पवन जनाएका व्ए । धनषुा वजलला प्रवतवनवध सभा वनिावािन क्षेत्र ४ मा नेकपा (एमाले) का 
उममदेिारले जनमवसद्ध नागररकको सनतानलाई अविलमब िंशजको नाताले नागररकता प्रदान 
गररने प्रवतबद्धता पत्रमा उललेख गरेका व्ए । 

रामछेाप, तनहु,ँ सनुसरी वजललामा नेपाली काँग्ेस, नेकपा (माओिादी केनद्र), नेकपा (एकीकृत 
समाजिादी), रावट्रिय जनमोिावा र लोकतावनत्रक समाजिादी पाटमीको पाँि दलीय गठबनधनले 
संयतुि घोषणापत्र नै बनाएका व्ए । तनहुकँा पाँि दलीय गठबनधनका एक नेताले तकवा  गरे, 
“िामलोकतावनत्रक गठबनधनमा िैिाररक वभननता भए पवन यस वनिावािनमा हाम्ो मदु्ा खासै 
वभनन छैन । संविधानको रक्षा, सशुासन र विकास वनमावाण नै हाम्ो साझा एजेण्डा हो ।” प्रदशे 
१ सनुसरी वजललाका प्रवतवनवध त्ा प्रदशे सभाका उममदेिारहरूले सािवाजवनक गरेको संकलप 
पत्रमा प्रदशे १ को नामाकरण पवहिानको आधारमा गनने उललेख गररएको व्यो । 

१०. िि्दान 

१०.१ िि्दान सथि

पयवािेक्षण गररएका सबै मतदान स्लमा छेकबार लगाउने, मवहला र परुुषको छुट्ाछुटै् पंवतिका 
लावग ्डोरी बाँधने, मत सकेंतका लावग गोपय कक्ष तयार गनने, मतदान कमवािारी त्ा उममदेिारका 
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प्रवतवनवध बसने वयिस्ा वमलाउने जसता समपणूवा तयारी मवंसर ३, २०७९ मा भइसकेको व्यो । 
ती मतदान स्लमा मतदान अवधकृत लगायतका कमवािारी र सरुक्षाकममी मवंसर १, २०७९ म ै
पगुरे मतदान स्लको तयारी ्ावलसकेका व्ए । सिवादलीय बैठक मतदानको एक वदनअगाव्ड 
नै समपनन गररएको व्यो । सिवादलीय बैठकमा मखुयतः इचछाइएको वयवतिले मतदान गदावा 
कसतो नाता पननेलाई इचछाइएको वयवतिको हवैसयत वदने र वतनले कवतजना अशति िा जयेष्ठ 
नागररकलाई सघाउन पाउने भननेमा दलहरूले बढी िासो दखेाएको मतदान अवधकृतले बताए । 
सिवादलीय बैठकमा कतै एकाघरका वयवतिले एक जनालाई मातै्र सघाउन पाउने वनणवाय गररएको 
व्यो भने कतै तयो सङ्खया नै नतोकने वनणवाय भएको व्यो । तयसबाहके, उममदेिारले मतदान 
केनद्रमा राखन पाउने प्रवतवनवध सङ्खयाबारे पवन सिवादलीय बैठकले वनणवाय गरेको व्यो ।

मतदानका लावग आिशयक मतपेवटका, मतपत्र, मतदाता नामािली, सिवसतक छाप, मतदाताको 
नङमा लगाउने माकवा र लगायतका सामग्ी मतदान केनद्रमा उपलबध व्ए । मवहला सरुक्षाकममी 
र मवहला कमवािारीको सङ्खया उललेखनीय व्यो । केही मतदान स्लमा शौिालय र वपउने 
पानीको सवुिधा व्एन । अपाङ्गता भएका वयवतिका लावग धरैेजसो मतदान स्ल असहज 
व्यो । 

१०.२ िि्दान शुरूआि

मतदान पयवािेक्षण गररएका १११ केनद्रमधये ४८ मा वबहान ७ बजे मतदान शरुू भयो (वित्र 
१) । अनय ६३ मतदान केनद्रमा भने मतदान शरुू हुन १५ वमनेटदवेख १ घणटा १० वमनेटसमम 
वढलाइ भएको व्यो । अवधकांश मतदान केनद्रमा उममदेिारका प्रवतवनवध समयमा नआउँदा 
मतदान वढला शरुू भएको व्यो (वित्र २) । सबैभनदा वढला कणावालीको मगु ुवजलला खतया्ड 
गाउँपावलकाको ि्डा ४ कायावालयमा रहकेो मतदान केनद्रमा भएको व्यो । तयहाँ शकंासपद 
िसत ु भवेटएपवछ वबहान ८:१० बजे मात्र मतदान शरुू भयो । शरुूआतको समयमा गोपय 
मतदान केनद्रमा रावखएको पया्ड शीतले वभजेको र तयो ततकाल पररितवान गनवा अकवो पया्ड 
नभएपवछ मतपत्रमा छाप लगाउने कायवा वनककै कवठन भएको मतदाताले बताए । 

सलयानको बागिौर नगरपावलकाको श्ी दगुावा सरसिती माधयावमक विद्यालय, वसनधलुीको 
कमलामाई नगरपावलकाको खमबेिौर बजार, कैलालीको जानकी गाउँपावलकाको मोती 
माधयावमक विद्यालय, लवलतपरु महानगरपावलकाको आइव्डएल मो्डल सकुल र काठमा्डौं 
महानगरपवलकाको आशा मवनदर बोव्डवाङ सकुलमा मतदानको शरुूआत प्रवक्रयाको पयवािेक्षण 
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गनवा वदइएन । ती केनद्रका मतदान अवधकृत त्ा सरुक्षा वनकायले पयवािेक्षकलाई प्रिेश अनमुवत 
वदएनन ्।

मचत्र १ : िि्दान शुरूआिको मववरण

मचत्र २ : िि्दान शुरूआि सिरिा निुनाको कारण
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१०.३ िि्दान

व्डआरसीएनका पयवािेक्षकले ४२८ मतदान केनद्रमा मतदान प्रवक्रयाको पयवािेक्षण गरे । मतदान 
केनद्रमा मवहला र परुुषको बेगलाबेगलै लाइन व्यो । मतदान स्लमा िार मतपेवटका व्ए । 
पवहलो मतपेवटका प्रवतवनवध सभा प्रतयक्षतरवा को लावग, दोस्ो प्रवतवनवध सभा समानपुावतक, 
तेस्ो प्रदशे सभा प्रतयक्ष र िौ ँ् ो प्रदशे सभा समानपुावतकको लावग तोवकएको व्यो । 
मतदाताले यसै क्रमअनसुार िार छुट्ाछुटै् मतपत्रमा मत संकेत गरेर समबवनधत मतपेवटकामा 
मत हालेका व्ए । एउटा मतपत्र वलएर मतपेवटकामा मत खसालेपवछ मात्र अकवो मतपत्र वदने 
गररएको व्यो । मतदातालाई समबवनधत मतपेवटकामा नै मतपत्र खसालन मतपेवटका नवजकैका 
कमवािारीले वनदनेशन वदइरहकेो दवेखनथयो । यद्यवप, साँघरुा मतदान केनद्रमा मतपेवटका नवजक 
नवजक हुदँा केही मतदान केनद्रमा मतदाताले झवुककएर ररक मतपेवटकामा मतपत्र खसालेका 
व्ए । 

अवधकांश मतदान केनद्रमा मतदान गनवा मतदाताको पररिय खलुने सरकारी कागजात नागररकता, 
राहदानी, लालपजुावा आवद दखेाएर मतदान गनवा वदइएको व्यो । दोलखा वजललाको भीमशे्र 
नगरपावलकाको कावलञिोक माधयवमक विद्यालयमा मतदाता पररियपत्रको रोटोकपी वलएर 
आउनेलाई मतदान गनवा वदने वक नवदने भनेर उममदेिारका प्रवतवनवधबीि वििाद भएपवछ 
रोटोकपी वलएर आउनेलाई मतदान गनवावदने वनणवाय गररएको व्यो । तर तयही पावलकाका 
अनय मतदान स्लमा भने मतदाता पररियपत्रको रोटोकपी वलएर आउनेलाई मतदान गनवा 
वदइएको व्एन । तयसतै, कासकी वजललाको माछापचुछे् गाउँपावलकाको तारेबराह आधारभतू 
विद्यालयको मतदान केनद्रमा एक मतदातालाई नागररकताको रोटोकपीको आधारमा मतदान 
गनवा वदइयो, तर अकवो मतदातालाई नागररकताको रोटोकपीको आधारमा मतदान गनवा वदइएन । 
कणावालीको ्डोलपा वजललाको ठूलीभरेी नगरपावलका सरसिती माधयवमक विद्यालयमा मतदाता 
पररियपत्रमा भएको वििरण मतदाता नामािलीमा नवमलदा एक मतदातालाई मतदान गनवा 
नवदइ रकावाइएको व्यो । सदुरूपवचिमको कैलाली वजलला जानकी गाउँपावलका ि्डा ७ को 
मोती माधयवमक विद्यालयमा छ जना मतदाता नामािलीमा आफनो नाम नभटेेपवछ मतदान 
नगरी रकने का व्ए । उनीहरूले स्ानीय िनुािमा तयही मतदान स्लबाट मतदान गरेको 
बताए । 

सरकारी पररियपत्रको रोटोकपीलाई मतदानको लावग मानने की नमानने, मतदाताको नाम 
मतदाता नामािलीमा नवमलने जसता विषयमा दलका प्रवतवनवधबीि सामानय वििाद हुने गरे 
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पवन तयसता वििादले ठूलो घट्नाको रूप वलएन । कासकीको माछापचुछे् गाउँपावलकाको 
तारेबराह आधारभतू विद्यालयको मतदान केनद्रमा नेपाल कमयवुनष्ट पाटमी बहुमतका 
कायवाकतावाले प्रवतवनवध सभाको प्रतयक्ष तरवा को मतपेवटका रुटाएपवछ केही बेर मतदान प्रवक्रया 
अिरुद्ध भयो । सो मतपेवटकामा खसेको १०५ मतलाई मिुलुका उठाएर अकवो मतपेवटकामा 
रावखएको व्यो । ती कायवाकतावालाई प्रहरीले कुटवपट गरी हतक्डी लगाएर सोही मतदान 
स्लको भिनवभत्र राखयो । कररब ्ेडढ घणटापवछ सशस्त्र प्रहरीले मतदान स्लबाट लगयो । 

१०.४ िि्दान सिापन

पयवािेक्षण गरेका सबै मतदान केनद्रमा तोवकएको समय साँझ ५ बजेपवछ मतदातालाई प्रिेश गनवा 
रोवकएको व्यो । ५ बजेवभत्र मतदान केनद्रमा प्रिेश गरेका मतदातालाई मतदान गनवा वदइयो । 
सबै मतदान केनद्रमा उममदेिारका प्रवतवनवधको उपवस्वतमा मतपेवटकाको वसलबनदी गररयो । 
सा्ै, मतदान समापनको मिुलुका पवन उठाइयो । केही मतदान केनद्रमा कमवािारी समापन 
प्रवक्रयामा अलमवलँदा समापन समय लवमबएको व्यो । 

१०.५ चुनाविा िि्दािाको उ्दामसनिा

मतदानको वदनभरर नै मतदान केनद्रमा मतदाताको उपवस्वत पातलो व्यो । वबहानदवेख नै 
मतदान केनद्रका पवंतिमा उवभने मतदाता कम व्ए । वबहानको समय विसोका कारण मानछे 
कम आएका होलान ् भनने अ््डकल मतदान केनद्रका कमवािारी र उपवस्त मतदाताले काटे 
पवन अपराह्नमा पवन मतदाताको िाप बढेन । मतदानमा उपवस्तले पवन िनुािमा उमङ्ग 
नभएको बताए । प्रतयेक आिवधक वनिावािनमा उही र उसतै उममदेिार प्रवतसपधावामा रहकेो तर 
वजतेर जानेले िािा परूा नगरेकाले यसपटक मतदान गनने जाँगर नभएको ती मतदाताले बताए । 
बागमती प्रदशेको लवलतपरु वनिावािन क्षते्र १ का एक मतदाताले वितगमा वजताएर पठाएका 
उममदेिारले वजतेर गएपवछ भनेजसतो काम नगरेकोले यसपटक मतदान गनने मनवस्वत नभएको 
बताइन ्। उनले भवनन,् “िषषौंदवेख मत वदएर विवभनन दलका उममदेिारलाई वजताएर पठायौ ँ। 
तर उनीहरूले भनेजसतो काम गरेनन ्। कोरोनाको बेला वनकै संकट पदावा हामीले भोट हालेको 
मावनसको अनहुार दखेन पाइएन । हाम्ो गाउँ आउने स्डकको सतरोननवत नभएर गाउँमा कुनै पवन 
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सािवाजवनक यातायात आउन मानदनै । अवन हामीले वकन भोट हालने ?” तयसतै, कैलालीको एक 
मतदाताले भवनन,् “२०४८ सालदवेख एउटै उममदेिारलाई भोट हालेर आवजत भएकी छु । भोट 
वदएर वजताएर पठाएको उममदेिार जनताको पीरमकावा बझुन वजलला रवकवा दँनैन ्। अवन रेरर वकन 
मतदान गनने ?” कैलालीकै वत्रनगर नाकाबाट भारत जान लागकेा नेपाली नागररकलाई िनुािको 
बेला वकन जान लागकेो भनी प्रश् गदावा िनुाि वजतेपवछ उममदेिारले िािा भलुने गरेकोले 
वतनलाई मतदान गनुवाभनदा भारतमा इलम गनवा जान ु िशे हुने उनीहरूले बताए । कासकीको 
नागररक समाजको एक प्रवतवनवधले भवनन,् “सीमानतकृत र बवहट्कृत समदुायको मदु्ामा दलको 
खासै िासो दवेखदँनै । यवद मतपत्रमा माव्का कुनै उममदेिारलाई मरेो मत छैन भनने विकलप 
हुनथयो भने धरै मतदाताले तयसैमा भोट ग्थें ।” 

ररक राजनीवतक आस्ा र वसद्धानत बोकने दलबीि तालमले भएकोले पवन विगतका िनुािको 
तलुनामा यो िनुािमा राजनीवतक दलका कायवाकतावा त्ा सम व्ाकमा उतसाहिद्धवाक सहभावगता 
नदवेखएको तकवा  राजनीवतक दलका प्रवतवनवधले गरे । उनीहरूका अनसुार विगतको िनुािमा 
कायवाकतावा बढी उतसावहत भएर दलको प्रिारप्रसारमा खट््े । ती कायवाकतावाले िनुािको माहोल 
वनमावाण गनवा सघाउँ्े । तर यसपावल ररक राजनीवतक वििार बोकने राजनीवतक दलबीि 
गठबनधन िा तालमले भएकोले कायवाकतावा पवन वनवट्क्रय बसेका छन ्। तयसैले उममदेिारलाई 
मात्र िनुाि लागेको जसतो भएको छ । तयसबाहके, विसो मौसम, रसल वभत्याउने समय र 
सािवाजवनक सिारीसाधन आिागमन बनद भएकोले पवन मतदाताहरू मतदान गनवा नगएको 
नागररकले बताए । 

११. ििगणना

अवधकांश वनिावािन क्षेत्रमा मतगणना मवंसर ५, २०७९ मा शरुू भयो । १६५ प्रवतवनवध सभा 
वनिावािन क्षेत्रमा मतगणना गररएको व्यो । हरेक प्रवतवनवध सभा वनिावािन क्षेत्रमा प्रवतवनवध 
सभा र प्रदशे सभाको मतगणना गररएको व्यो । मतगणना शरुू गनुवापवहले सिवादलीय बैठक 
बसेर के-कसता मत संकेतलाई सदर िा बदर मानने, गणना स्लमा उममदेिारको प्रवतवनवधको 
सङ्खया कवत हुने आवद विषयमा वनणवाय गररएको व्यो ।

पयवािेक्षणका क्रममा मतगणनामा विवभनन वििाद भएको पाइयो । काभ्र ेवजललाको पाँिखाल 
नगरपावलकाको ि्डा ७ को मतगणना गदावा मिुलुकाभनदा बढी मतपत्र दवेखएपवछ केही 
समय मतगणना प्रवक्रया रोवकयो । मतदान अवधकृतले बझुाएको वििरणमा १,२१५ मत भए 
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पवन गणना गदावा १,३१७ मत भवेटएको व्यो । पवछ मखुय वनिावािन अवधकृत त्ा दल/
उममदेिारका प्रवतवनवध बसेर छलरल गरी वििाद वमलाएर पनुः मतगणना शरुू गररएको 
व्यो । तयसतै बटुिल उपमहानगरपावलकाको एउटा मतदान केनद्रमा जममा खसेको मत ६२९ 
(मवहला ३८८ र परुुष २४१) व्यो । तर कमपयटुरमा िढाउँदा मवहलाको जममा खसेको 
मत ३८८ हुनपुननेमा भलूिश ३३८ भएकोले ५० मत कम भयो । मतपेवटकामा जममा ६२९ 
मतपत्र नै भए पवन कमपयटुरमा िढाउँदा भएको गलतीका कारण दलहरूले विरोध गरेका व्ए । 
तयसतै, मगुलुगायत केही वजललामा मतणनाको क्रममा मतपत्रमा मतदान अवधकृतले हसताक्षर 
नगरेको मतपत्र भटेेपवछ पवन वििाद भएको व्यो । ्डोलपामा वत्रपरुासनुदरी नगरपावलका ि्डा १ 
र २ को मतगणनाको क्रममा मिुलुकामा उललेख गरेभनदा ५० मतपत्र बढी भवेटएपवछ वििाद 
उतपनन भई मतगणना स्वगत भयो । सिवादलीय बैठकले सो मत जसको वनिावािन विनहमा 
खसेको छ उसैमा जो््डने सहमवत गरेपवछ मतगणना सिुारु भयो । बागमतीको रसिुा वजललामा 
एक मतदान केनद्रको मतगणना गदावा प्रवतवनवध सभाको मतपत्र प्रदशे सभाको मतपेवटकामा 
र प्रदशे सभाको मतपत्र प्रवतवनवध सभाको मतपेवटकामा भवेटएपवछ सिवादलीय बैठकले जनु 
सभाको मतपत्र हो सोहीअनसुार गणना गनने वनणवाय गरेको व्यो । 

मतपत्रमा मतदान अवधकृतले सही नगरेकाले, मतपत्रमा औठँा छाप हुनाले, धरैे विह्नमा मत 
संकेत हुनाले या मतपत्रको घरेाबावहर सिवसतक छाप लगाउनाले धरैे मत बदर भएका व्ए । 

१२. सझुाव

मनवा्यचन आरोग नेपाििाई

	मतदाता वशक्षा वनयवमत सञिालन गनुवापनने । मतदाता वशक्षाका लावग स्ानीय भाषाको 
उपयोग गनुवापनने ।

	मतदाता वशक्षामा ब्लेवलवप त्ा सांकेवतक भाषाको प्रयोग गनुवापनने । 

	मतदाता वशक्षा प्रदान गनने वयवतिलाई वनिावािन प्रवक्रयासमबनधी पयावाप्त तावलम वदनपुनने ।

	मतदान स्लमा खवटने सबै कमवािारीलाई वनिावािन विवध र प्रवक्रयाबारे पयावाप्त तावलम 
वदनपुनने । तावलममा पयवािेक्षणको महत्ि र पयवािेक्षकलाई गनुवापनने वयिहारबारे प्रसट जानकारी 
वदनपुनने ।
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	वनिावािनमा पररिालन गररने सरुक्षाकममीलाई वनिावािन प्रवक्रया, पयवािेक्षणको महत्ि र 
मतदातासँग गररने वयिहारबारे तावलम वदनपुनने । 

	मतदान स्ल अपाङ्गता भएका वयवतिमतै्री बनाउनपुनने । 

	मतदान स्लमा मवहलाको लावग छुटै् शौिालय र सतनपान कक्ष बनाउनपुनने । मतदान 
कमवािारी र सरुक्षाकममीमा मवहलाको सङ्खया बढाउनपुनने ।  

	विद्या्मीको अधययन गनवा पाउने अवधकार हनन गददै विद्यालयलाई मतदान स्ल नबनाउने । 

	मतदाता नामािलीमा नाम दतावा स्ानीय तहम ैगनवा पाउने वयिस्ा वमलाउने । 

	विदशेमा बसने मतदातालाई मतदान गनने वयिस्ा वमलाउने ।

	मतदातालाई नाम दतावा गरेलगति ैपररियपत्र वदने वयिस्ा गनुवापनने । 

	मतदानको वदन आितजाितको वनवमत नागररकले सिारीसाधन प्रयोग गनवा पाउनपुनने । 

	मतगणना वछटो र छररतो बनाउन मतदान स्लमा नै मतगणना गनुवापनने ।  

	वनिावािनको आिार संवहता पालना सवुनवचित गनवा सवक्रय अनगुमन गनुवापनने । 

	पयवािेक्षण गनने संस्ाका लावग पयवािेक्षकको नयनूतम सङ्खया आयोगले तोकने प्रािधान 
हटाउनपुनने । 

	पयवािेक्षण गनने संस्ाले १५ वदनवभत्र प्रारवमभक र ३० वदनवभत्र अवनतम प्रवतिेदन बझुाउनपुनने 
प्रािधान हटाउने । 

	पयवािेक्षण गनने संस्ालाई पयवािेक्षणका आफनै विवध र संरिनामा आधाररत प्रवतिेदन लेखन 
वदने ।

	प्रादवेशक त्ा वजलला वनिावािन कायावालयलाई ्प अवधकारसवहत वनिावािन सञिालन 
गनने वजममिेारी वदन पहल गनने ।
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राजनीमिक ्दििाई

	प्रतयक्ष वनिावािन प्रणालीतरवा  मवहला, दवलत र अलपसङ्खयक समुदायको 
प्रवतवनवधति बढाउने ।

	वनिावािनको वनवचित कयालेण्डर संिैधावनक रूपमा सवुनवचित गनवा पहल गनुवापनने ।

	संघ, प्रदशे र स्ानीय तहको वनिावािन ररक-ररक समयमा गनने ।

	मतपत्रमा ‘कुनै उममदेिारलाई मरेो मत छैन’ (नो भोट) भनी संकेत गनवा पाउने काननू 
वनमावाणको पहल गनुवापनने । 

	आिार संवहता पनुरािलोकन गनवा पहल गनने र आरूले प्रवतबद्धता जनाएका आिार संवहता 
पालना गनने ।

	प्रतयेक १० िषवामा वनिावािन क्षेत्र पनुरािलोकन गनने संविधान संशोधनको लावग पहल गनने ।
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प्रमिमनमि सभा िथा प्र्ेदश सभा स्दसर मनवा्यचन २०७९ को पर्यवेक्षण सथि िथा 
पर्यवेक्षकको मववरण
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पर्यवेक्षकको मववरण पर्यवेक्षण गरेको 
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१ कवबता गौं्ड मवहला सदुरूपवचिम कञिनपरु भीमदति नगरपावलका

२ गौरी नेपाली मवहला सदुरूपवचिम ्ड्ेडलधरुा परशरुाम नगरपावलका

३ छवप लाल िौधरी परुुष सदुरूपवचिम कैलाली जानकी गाउँपावलका

४ जयोवत गौं्ड मवहला सदुरूपवचिम कञिनपरु भीमदति नगरपावलका

५ वदपक प्रसाद भट् परुुष सदुरूपवचिम बैत्डी पाटन नगरपावलका

६ धीरेनद्र वसनाल परुुष सदुरूपवचिम कञिनपरु बेलौरी नगरपावलका

७ पटु्कर काफले परुुष सदुरूपवचिम ्ड्ेडलधरुा अमरगढी नगरपावलका

८ मवनजता पररयार मवहला सदुरूपवचिम ्ड्ेडलधरुा अमरगढी नगरपावलका

९ मनज ुख््डका साउद मवहला सदुरूपवचिम कञिनपरु दोधारा िाँदनी नगरपावलका

१० वििेक राज पाठक परुुष सदुरूपवचिम कैलाली गौरीगंगा नगरपावलका

११ सीमा िौधरी मवहला सदुरूपवचिम कैलाली बदवागोररया गाउँपावलका

१२ सवुनता वसनाल मवहला सदुरूपवचिम बैत्डी दशर्िनद नगरपावलका

१३ सभुसे वसनाल परुुष सदुरूपवचिम कञिनपरु बेदकोट नगरपावलका

१४ सशुीला िौधरी मवहला सदुरूपवचिम कैलाली धनगढी उपमहानगरपावलका

१५ कुशल खत्री परुुष कणावाली सलयान
बनगा्ड कुवपन्ेड 
नगरपावलका

१६ गोरखना् आिायवा परुुष कणावाली सखुनेत लेकबेशी नगरपावलका

१७ वत व्ा कुमार नेपाली परुुष कणावाली दलेैख नारायण नगरपावलका

१८ वतशवाना बढुा मवहला कणावाली ्डोलपा वत्रपरुासनुदरी नगरपावलका

१९ दिेी सरा रोकाया मवहला कणावाली ्डोलपा वत्रपरुासनुदरी नगरपावलका

२० धन प्रसाद बोहरा परुुष कणावाली सखुनेत िीरेनद्रनगर नगरपावलका

२१ भोज राज शाही परुुष कणावाली मगुु खतया्ड गाउँपावलका

२२ रमशे कुमार सनुाम परुुष कणावाली सखुनेत िीरेनद्रनगर नगरपावलका

२३ राजेनद्र कुमार केसी परुुष कणावाली सलयान बागिौर नगरपावलका

२४ राधा गरुुङ मवहला कणावाली ्डोलपा ठूलीभरेी नगरपावलका

२५ लाल शरण िलाउने परुुष कणावाली दलेैख नारायण नगरपावलका

२६ अशोक ख््डका परुुष लवुमबनी पयठूान पयठूान नगरपावलका
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२७ अवसमता एम.सी. मवहला लवुमबनी दाङ घोराही उपमहानगरपावलका

२८ कमला बढुा मगर मवहला लवुमबनी रोलपा रोलपा नगरपावलका

२९ कृट्णा नेपाली मवहला लवुमबनी
निलपरासी 
पवचिम

बदवाघाट नगरपावलका

३० वदल बहादरु महरा परुुष लवुमबनी रुपनदहेी बटुिल उपमहानगरपावलका

३१ विरमान बढुा मगर परुुष लवुमबनी रोलपा मा्डी गाउँपावलका

३२ भवेनसा उदास मवहला लवुमबनी रुपनदहेी बटुिल उपमहानगरपावलका

३३ रोवबन ्ारू परुुष लवुमबनी बवदवाया राजापरु नगरपावलका

३४ लोकेनद्र कुमार पनु परुुष लवुमबनी रोलपा मा्डी गाउँपावलका

३५ शशीबनदना मरम्ानी मवहला लवुमबनी दाङ घोराही उपमहानगरपावलका 

३६ शयाम बहादरु कुबँर परुुष लवुमबनी रुपनदहेी वतलोतिमा नगरपावलका

३७ श्ीधर के.सी. परुुष लवुमबनी गलुमी रेसङ्ुगा नगरपावलका

३८ सवुजत वि.सी. परुुष लवुमबनी बवदवाया बढैयाताल गाउँपावलका

३९ सवुसमता मरम्ानी मवहला लवुमबनी दाङ घोराही उपमहानगरपावलका

४० हमेनत दलुाल परुुष लवुमबनी दाङ घोराही उपमहानगरपावलका

४१ ईश्र नयौपाने परुुष गण्डकी निलपरु कािासोती नगरपावलका

४२ एवनका सापकोटा मवहला गण्डकी लमजङु सनुदरबजार नगरपावलका

४३ कमला अयावाल मवहला गण्डकी निलपरासी पिूवा गै्ँडाकोट नगरपावलका

४४ िनद्रशखेर पराजलुी परुुष गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका

४५ तेजराज शमावा वघवमरे परुुष गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका

४६ पटु्पा पौ्ेडल मवहला गण्डकी सयाङजा िावलङ नगरपावलका

४७ प्रिीण अवधकारी परुुष गण्डकी तनहुँ आबखुरेैनी गाउँपावलका

४८ भिसागर वघवमरे परुुष गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका

४९ भावगर्ी सिुेदी मवहला गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका

५० यशोदा गौतम वघवमरे मवहला गण्डकी सयाङजा रेदीखोला गाउँपावलका

५१ वलल बहादरु गरुुङ परुुष गण्डकी कासकी माछापचुछे् गाउँपावलका

५२ लोकरञजन पराजलुी परुुष गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका
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५३ िनदना ढकाल मवहला गण्डकी कासकी माछापचुछे् गाउँपावलका

५४ विभ ुलइुटेल मवहला गण्डकी कासकी पोखरा महानगरपावलका

५५ िेल शोभा गरुुङ मवहला गण्डकी कासकी मादी गाउँपावलका

५६ सविता शमावा मवहला गण्डकी बागलङु जैमनुी नगरपावलका

५७ सटु्मा मगर मवहला गण्डकी गोरखा शवहद लखन गाउँपावलका

५८ सजृना ढकाल मवहला गण्डकी कासकी माछापचुछे् गाउँपावलका

५९ हमेनत बोहोरा परुुष गण्डकी गोरखा गण्डकी गाउँपावलका

६० अकंलाल िलाउने परुुष बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

६१ अवनता दलुाल मवहला बागमती लवलतपरु लवलतपरु महानगरपावलका

६२ अनपुा शाही मवहला बागमती रामछेाप मन्ली नगरपावलका

६३ अनभुि अजीत परुुष बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

६४ अवसमता श्षे्ठ मवहला बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

६५ आशवलन तामाङ मवहला बागमती लवलतपरु लवलतपरु महानगरपावलका

६६ ईश्री भट्राई परुुष बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

६७ वकरण भट्राई परुुष बागमती लवलतपरु लवलतपरु महानगरपावलका

६८ विरन माननधर परुुष बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

६९ ्ममा पनु मगर मवहला बागमती काठमा्डौं वकवतवापरु नगरपावलका

७० वदपक कुमार ्ापा मगर परुुष बागमती रामछेाप रामछेाप नगरपावलका

७१ वदवया खरेल मवहला बागमती काठमा्डौं
कागेश्री मनोहरा 
नगरपावलका

७२ द्ाररका ्ेबे मवहला बागमती लवलतपरु गोदािरी नगरपावलका

७३ नविन कुमार श्षे्ठ परुुष बागमती काठमाण्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

७४ विजया ढकाल मवहला बागमती वसनधलुी कमलामाई नगरपावलका

७५ वबनोद प्रसाद रेगमी परुुष बागमती लवलतपरु लवलतपरु महानगरपावलका

७६ भािना ओली मवहला बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

७७ रिना नयौपाने मवहला बागमती वितिन भरतपरु महानगरपावलका

७८ ररना बरुा्ोकी मवहला बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका
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७९ रुख गरुुङ परुुष बागमती रसिुा
आमाछोवदङमो 
गाउँपावलका

८० विकास जंग ख््डका परुुष बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

८१ शशी काफले मवहला बागमती काठमा्डौं टोखा नगरपावलका

८२ शानत ्ापा परुुष बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

८३ वशिहरर नेपाल परुुष बागमती निुाकोट बेलकोटगढी नगरपावलका

८४ सवञजला मोतिान मवहला बागमती काभ्रपेलाञिोक पाँिखाल नगरपावलका

८५ सनज ु्ापा मगर मवहला बागमती रामछेाप मन्ली नगरपावलका

८६ सनतोषी तामाङ मवहला बागमती निुाकोट वकसपाङ् गाउँपावलका

८७ सनदशे दलावामी मगर परुुष बागमती भतिपरु भतिपरु नगरपावलका

८८ समर अवधकारी परुुष बागमती रामछेाप मन्ली नगरपावलका

८९ सररता तामाङ मवहला बागमती दोलखा भीमशे्र नगरपावलका

९० सररता पररयार दजमी मवहला बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

९१ साविवत्र बढुा मगर मवहला बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

९२ सवुनता कुमारी श्ेष्ठ मवहला बागमती काठमा्डौं काठमा्डौं महानगरपावलका

९३ सशुानत रेगमी परुुष बागमती वसनधलुी कमलामाई नगरपावलका

९४ अवनश लाल दास परुुष मधशे धनषुा सबैला नगरपावलका

९५ कविता कुमारी यादि मवहला मधशे रौतहट गरू्डा नगरपावलका

९६ िनदन कुमार साह परुुष मधशे रौतहट राजपरु नगरपावलका

९७ वनरासी ्ामी मवहला मधशे रौतहट गौर नगरपावलका

९८ पशपुवति लामा
पार 
वलङ्गी

मधशे धनषुा बटे्श्र गाउँपावलका

९९ वबमल श्षे्ठ परुुष मधशे सप्तरी कञिनरूप नगरपावलका

१०० मनमोहन झा परुुष मधशे सलावाही मलंगिा नगरपावलका

१०१ मोवनका झा मवहला मधशे धनषुा
जनकपरुधाम 
उपमहानगरपावलका

१०२ ररङ्कु कुमारी यादि मवहला मधशे धनषुा लक्मीवनया गाउँपावलका 

१०३ सपना सञजीिनी मवहला मधशे महोतिरी जलेश्र नगरपावलका

१०४ सरोज कुमार यादि परुुष मधशे वसरहा निराजपरु गाउँपावलका
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१०५ सबुोध कुमार महतो परुुष मधशे महोतिरी औरही नगरपावलका

१०६ सेविका काफले मवहला मधशे सलावाही लालबनदी नगरपावलका

१०७ अनटु्पा वलमबू मवहला प्रदशे-१ सनुसरी इटहरी उपमहानगरपावलका

१०८ अवभपसा गौतम मवहला प्रदशे-१ मोरङ विराटनगर महानगरपावलका

१०९ अजुवान राजिंशी परुुष प्रदशे-१ झापा वबतावामो्ड नगरपावलका

११० अवसमता खनाल मवहला प्रदशे-१ धनकुटा पाख्ीबास नगरपावलका

१११ वजतेनद्र वलमबू परुुष प्रदशे-१ तापलेजङु मिैाखोला गाउँपावलका

११२ वदपा राई मवहला प्रदशे-१ सनुसरी इटहरी उपमहानगरपावलका

११३ प्रश् बीर राई परुुष प्रदशे-१ सोलखुमुबु सोलदुधुकुण्ड नगरपावलका

११४ रुमा ररजाल मवहला प्रदशे-१ सनुसरी इटहरी उपमहानगरपावलका

११५ रेवजना राई मवहला प्रदशे-१ सोलखुमुबु
मापय दधुकोशी 
गाउँपावलका

११६ विनोद अयावाल परुुष प्रदशे-१ मोरङ्ग विराटनगर महानगरपावलका

११७ समन श्षे्ठ परुुष प्रदशे-१ इलाम इलाम नगरपावलका

११८ साईन सनुिुार रसाइली मवहला प्रदशे-१ धनकुटा पाख्ीबास नगरपावलका
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नेपालको प्रतितनधि सभा 
िथा प्रदेश सभा तनरावाचन 

२०७९ को परवारेक्षणडेमोके्सी रिसोस्स सेन्टि नेपाल (डीआिसीएन) ले मसंसि ४, २०७९ 

मा समपनन प्रसिसनसि सभा िथा प्रदशे सभा सनरा्सचनको पर्सरेक्षण 

गऱरो । रसका लासग सािै प्रदशेका ८३ सथानीर िहमा ११८ पर्सरेक्षक 

परिचासलि सथए । पर्सरेक्षणमा िाजनीसिक रािारिण, सनरा्सचन आरोगको 

िरािी, उममदेरािको मनोनर िथा दिा्स, प्रचािप्रसाि, मिदािा सशक्षा, 

मिदान प्रसक्रा, मिगणना लगारिका पक्ष समसे्टएको सथरो । मिदानमा 

मिदािाको सहभासगिा कम उतसाहजनक दसेिरो । मिदािा सशक्षा वरापक 

ि प्रभारकािी नहुन,ु िाजनीसिक दलबीच गठबनिन गरिएकाले आफूले मि 

हालने दलको उममदेराि नहुन,ु उममदेराि छनो्टमा कमजोिी हुन ुि चनुारी 

मदु्ा जे-जसिो भए पसन िी पिूा हुनेमा मिदािालाई शकंा लागन ु आसद 

कािणले सनरा्सचनप्रसि मिदािाको सरिषृणा बढेको पाइरो । साथै, संघ ि 

प्रदशेको सनरा्सचन एकै प्टक गरिएकाले प्रदशेको सनरा्सचन ि मदु्ा प्रसिसनसि 

सभाको सनरा्सचनको छारामा पिेको सथरो । 
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