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अधिवेशन धनरे्दधशका 

२०७७ 

“कोही नछुटोस्, कतै नछुटोस्‛ 

 

 
 

 

 

 

जनमत पार्टी केन्द्रिय सधमधतद्वारा जारी 

अद्यावधधक गररएको: २०७७ भाद्र १७ गते  
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धमधत २०७७ भाद्र १२ गते शुक्रबार जनमत पाटीको केन्द्रिय सधमधतको बैठकले पाटीको अधधवेशनको 

धवषयमा धनणणय गरेकोले सोही अनुरुप केन्द्रिय सधमधतको धनदेश र अनुमोदनमा यो धनदेधशका जारी 

गररएको छ॰  

अधिवेशन सम्बन्धी केन्द्रिय सधमधतका धनर्णयहरू: 

1. अधधवेशन सम्बन्धमा 

(क) आगामी करीब ६ मधहना अथाणत् २०७७ फालु्गन १५ गतेधभत्र गाउँपाधलका/नगरपाधलका, 

वडा तथा धनवाणचन के्षत्र स्तरीय समू्पणण अधधवेशन गराउने र कोधभड-१९ महामारीको 

अवस्था सामान्य रहेमा २०७७ चैत्र मसान्तधभत्र पाटीको महाधधवेशन गने धनणणय गरेको छ॰ 

अधधवेशन हाललाई मूल सधमधतहरूको मातै्र गररनेछ॰ संगठन रहेका वडाहरूमा वडा 

अधधवेशन समाप्त भइसकेपधछ मातै्र गाउँपाधलका/नगरपाधलकाको अधधवेशन गने र 

संगठन रहेका गाउँपाधलका/नगरपाधलकाहरूको अधधवेशन समाप्त भइसकेपधछ मातै्र 

धनवाणचन के्षत्र स्तरीय अधधवेशन गररनेछ॰  

(ख) महाधधवेशनको यकीन धमधत तथा महाधधवेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाबारे धनणणय आगामी 

केन्द्रिय सधमधतको बैठकमा गररनेछ॰  

(ग) जनशन्द्रि र समयलाई सदुपयोग गनण हाल मूल सधमधतहरूलाई मातै्र प्राथधमकताका साथ 

बनाउन र समू्पणण धजल्लामा वडा अधधवेशन सम्पन्न भइसकेपधछ मातै्र अन्य धवभाग, मोचाण 

तथा भातृ-संगठनका सधमधतहरू धनमाणण गनणहुन अनुरोध छ॰   

(घ) धनवाणधचत सधमधतहरूको पदावधध सामान्यतया २ वषणको हुने भए तापधन प्रथम अधधवेशन 

भएकोले धनवाणधचत सधमधतको पदावधध १ वषणका लाधग मातै्र राखे्न धनणणय गरेको छ॰ 

(ङ) सामान्यत: कुनै पधन अधधवेशनमा भाग धलन धक्रयाशील सदस्य हुनु पने र सोको लाधग 

सदस्यता धलएको एक वषण पुगेको र धक्रयाशील सदस्यता अनुमोदन भएको हुनुपने व्यवस्था 

रहेको तर पाटी दताण भएको करीब एक वषण मातै्र भएको हुनाले सो मापदण्ड प्रथम 

अधधवेशनको लाधग अव्यवहाररक रहेको ठहर गदै जनमत पाटीको धवधान २०७५ को धारा 

९(ख) अनुसार मानाथण सदस्य बाहेक समू्पर्ण सािारर् सर्दस्यलाई हाल धियाशील 

मानेर अधिवेशनमा भाग धलन धर्दने धनणणय गरेको छ॰ यसका साथै, अधधवेशनमा ‘अन र्द 

स्पर्ट’ पधन सर्दस्यता धवतरण गनण धदइनेछ र ती सदस्यहरू अधधवेशनमा मतदान गनण 

सके्नछन्, तर कुनै पधन सधमधतको प्रमुख पर्दमा उमे्मर्दबार बन्न अधिवेशनभन्दा 

कम्तीमा ३ मधहनाअगाधि सर्दस्यता धलएको हुनुपनेछ॰  गैर-आवासीय मधेशी संघ 

लगायतका भातृ-संगठनहरूको सदस्यता धलएका सदस्यहरू पधन धवधानको धारा ९(क) र 

उपरोि प्रावधान अनुसार अधधवेशनमा भाग धलन सके्नछन्॰  

(च) विा-स्तरीय अधिवेशनको लाधग कम्तीमा २५ सर्दस्यहरू उपन्द्रथित भएको हुनु पनेछ 

भने गाउँपाधलका/नगरपाधलका अधधवेशनको लाधग कम्तीमा २५० सर्दस्यहरू उपन्द्रस्थत 

भएको हुनुपनेछ॰ प्रदेश सभा र प्रधतधनधध सभा धनवाणचन के्षत्र सधमधतको लाधग कम्तीमा 

िमश: ५०० र १००० सर्दस्यहरू उपन्द्रस्थत हुनुपनेछ॰ अधधवेशन प्रधतधनधधको प्रावधान 

नराखी उपरोि नू्यनतम सदस्यको उपन्द्रस्थधतलाई नै अंगीकार गररनेछ॰  
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(छ) राजनीधतक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३को धारा १५(३) र १५(४) अनुसार  हरेक सधमधतमा 

मधहलाको एक धतहाई तोकेको हुनु पने र सामाधजक धवधवधताअनुसार समानुपाधतक 

समावेशी हुनुपने प्रावधानलाई लागू गने गरी सधमधतमा सदस्यहरू चयन गनुणपनेछ॰  

(ज) अधधवेशन कायाणन्वयनसम्बन्धी अन्य कुराहरू केन्द्रिय सधमधतले जारी गरेको अधधवेशन 

धनदेधशका अनुसार हुनेछ॰  

 

I. शुरुवात् 

 

1. धजल्ला समन्वय सधमधतको बैठक पटक-पटक राख्न नसधकने भएकोले अधधवेशन सम्बन्धी 

कामकारबाही धछटोछररतो रुपमा गनण र तुरन्त धनणणय गनणका लाधग ‚धजल्ला अधधवेशन सधमधत‛ 

धनमाणण गनुणपने आवश्यकता रहेको छ॰ तदथण धजल्ला समन्वय सधमधतको बैठक बसेर धजल्ला 

इन्चाजण/सहइन्चाजण र धजल्लामा रहेको केन्द्रिय सधमधत सदस्य समेतलाई समावेश गने गरी ५-९ 

सर्दस्यीय धजल्ला अधिवेशन सधमधत बनाउनेछ॰ धजल्ला अधधवेशन सधमधत बनेको सूचना 

सम्पकण  नम्बर सधहत  केन्द्रिय सधमधतलाई धदनुपनेछ॰ 

 

2. अधधवेशन सधमधतले हरेक १५ धर्दनमा अधनवायण बैठक (भौधतक वा अनलाइन) बसी कुन-कुन 

वडा र पधछ पाधलकाको अधधवेशन कधहले-कधहले गने र हरेक अधधवेशनको लाधग पयणवेक्षक 

चयन गरेर सूचना प्रकाधशत गनेछ॰ आवश्यक परेको बेलामा जुनसुकै बेला पधन अधधवेशन 

सधमधत आफ्नो बैठक गनण सके्नछ॰ अधिवेशन पयणवेक्षक चयन गदाण अधधवेशन हुन लागेको 

गाउँपाधलका/नगरपाधलका बाधहरको हुनु पनेछ॰ त्यसै्त धनवाणचन के्षत्र अधधवेशनमा पधन 

पयणवेक्षकको चयन अधधवेशन हुने के्षत्र बाधहरको हुनुपनेछ र यथासम्भव  केन्द्रिय सधमधतबाट 

समेत बाह्य पयणवेक्षक खटाउन सधकनेछ॰॰ 

 

3. अधधवेशन हुने वडा/गाउँपाधलका/नगरपाधलका/धनवाणचन के्षत्र, धमधत, अधधवेशन हुने स्थान 

धनधित् भइसकेको भए सो ठाउँ र अधधवेशण पयणवेक्षक तोकेर कम्तीमा अधिवेशन हुनुभन्दा 

कम्तीमा ७ धर्दन अगािी सूचना प्रकाधशत गनुण पनेछ॰ सो प्रकाधशत सूचना केन्द्रिय 

सधमधतलाई समेत पठाइनेछ॰ अधहलेको पररन्द्रस्थधतमा पाटीको धजल्ला कायाणलयमा आवतजावत 

गनण कधठनाइ रहेको हुनाले अधधवेशनको सूचना पाटीको वेबसाइट 

janamatparty.org/notice मा रान्द्रखनेछ॰  सो सूचना धजल्ला अधधवेशन सधमधतद्वारा तोकेको 

व्यन्द्रिले रहेक धजल्लाको लाधग आफैं  पाटीको वेबसाइटमा राख्न सके्न व्यवस्था गनेछ॰ पाटीको 

आधधकाररक वेबसाइटको डाउनलोड पेजबाट अधधवेशन हुने सूचनाको ढाँचा डाउनलोड गरेर 

प्रयोग गनण सधकनेछ वा आफैं  पधन रधजस्टरमा बनाउन सधकनेछ॰  (सूचनाको ढाँचा यसै 

डकूमेन्टको अन्द्रन्तममा धदइएको छ॰) 

 

4. अधधवेशन हुने धमधत, स्थान र समयबारे अरू माध्यमबाट सूचना धदनुका साथै कम्तीमा एक 

धर्दन अगाधि अधधवेशनसँग सम्बन्द्रन्धत के्षत्रमा सम्भव भए माइधकिं ग गराउनु पनेछ वा घररै्दलो 

गरेर सूचना धदनुपनेछ॰   

 

5. धजल्ला अधधवेशन सधमधतको धनगरानीमा पयणवेक्षक र स्थानीय तदथण सधमधतको सधक्रयतामा 

अधधवेशन सम्पन्न हुनेछ॰ कुनै वडा वा पाधलकामा दुईटा वा बढी तदथण सधमधत बनेको धववरण 

प्राप्त भएको खण्डमा दुइटै वा सबै संयोजकहरूसँग समन्वय गरेर अधधवेशन सम्पन्न गराइनेछ 

र अधधवेशनपधछ स्वत: एउटा मातै्र धनवाणधचत सधमधत रहनेछ॰  
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6. सूचना ७ धदन अगाधड प्रकाधशत गरे-नगरेको, १ धदन अगाधड माइधकंग वा घरदैलो गरेर सूचना 

धदए नधदएको आधदबारे अनुगमन धजमे्मबारी पाएको अधधवेशन पयणवेक्षकले गनेछ॰  

 

7. अधधवेशन हुनु पूवण तदथण सधमधतका सदस्यहरू र उमे्मदबारी धदन ईचु्छक समस्त सदस्यहरूले 

पाटी सम्बन्धी धनम्न सामग्रीहरू अध्ययन गनण अनुरोि छ॰ 

(क) जनमत पाटीको घोषणापत्र 

(ख) जनमत पाटीको धवधान र अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था 

(ग) प्रधशक्षण पुन्द्रस्तका 

(घ) प्रधशक्षण धवधडयो धसररज 

(ङ) अधधवेशन धनदेधशका 

 

यी सबै सामग्रीहरू पाटीको आधधकाररक वेबसाइट janamatparty.org मा उपलब्ध 

छ॰ साथै, एन्ड्र ोइड फोनमा पाटीको आधधकाररक App गुगलको Play Store बाट 

डाउनलोड गरेर पधन सो माफण त् सबै जानकारी हाधसल गनण सधकनेछ॰  

 

  

http://janamatparty.org/manifesto/
http://janamatparty.org/files/2020/08/janamat_bidhan_2075.pdf
http://janamatparty.org/discipline/
http://janamatparty.org/files/2020/06/janamat-prashikshan-v11r.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdD0juGam3SI5kpd-yHbagMU5grFXDr7j
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II. अधिवेशनको मोिाधलर्टी 

अधधवेशनका समू्पणण गधतधवधधहरू एक धदनमै सम्पन्न गनुण पनेछ र सकेसम्म धछटोछररतो कम समयमै 

गनुण पनेछ॰ सधमधतको चयन सकेसम्म सवणसम्मधतबारै्ट गने प्रयास गनुण पदणछ॰ सवणसम्मधतबाट चयन हुन 

नसकेको खण्डमा मातै्र बहुमतबाट धनणणय गनुण पदणछ॰ बहुमतबाट धनणणय गदाण मतगणना उपन्द्रस्थत 

सदस्यहरूमधे्यबाट हात उठाएर गनण सधकनेछ, मतपत्रको जधटल प्रधक्रयाबाटै जानु आवश्यक हुने छैन॰ 

बहुमतबाट धनणणय गदाण हरेक पदमा उठेका उमे्मदबारहरूको नाम र उनको पक्षमा आएको मत 

उले्लख गनुण पनेछ॰ कुनै पधन कुरामा असहमधत राखे्न सदस्यहरूले ‘नोट अभ धडसेन्ट’ लेख्न सके्नछन् तर 

प्रधक्रयालाई नै बाधा हुने कुनै अमयाणधदत गधतधवधध गनुण स्वीकायण हुने छैन॰ 

 

III. सधमधतको धववरर् 

(१) राजनीधतक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को धारा १५(३) र १५(४) अनुसार सधमधतहरूमा मधहलाको 

प्रधतधनधधत्व एक धतहाई हुने र सामाधजक धवधवधताअनुसार समानुपाधतक समावेशी हुनुपने 

व्यवस्था रहेको छ॰ 

 

(२) सधमधतहरूमा सामान्यत: सदस्यहरूको संख्या तपसील बमोधजम सुझाव धदइएको छ, तर 

आवश्यक नै परेमा सहमधतले माधथको प्रावधान कायम हुने गरी घटबढ़ गनण सधकनेछ॰  

 

(क) विा सधमधत: ११ सदस्यीय सधमधत 

i. अध्यक्ष - १,  

ii. उपाध्यक्ष (फरक धलङ्गको) - २,  

iii. सधचव - १,  

iv. सह-सधचव - १,  

v. कोषाध्यक्ष - १,  

vi. सदस्य (३ मधहला, २ दधलत/अल्पसंख्यक) - ५  

 

(ख) गाउँपाधलका/नगरपाधलका सधमधत: अध्यक्ष -१, उपाध्यक्ष-१, सधचव-१, सह-सधचव-१, 

कोषाध्यक्ष-१ गरी ५ जना पदाधधकारी तथा हरेक वडाका वडाअध्यक्ष पदेन सदस्य  

रहने गरी सधमधतको सदस्य संख्या तपसील बमोधजम हुनेछ॰ पदेन सदस्यबाहेक सबै 

अधधवेशनबाटै धनवाणधचत हुनेछन् वा सवणसम्मधतमा चयन गररनेछन्॰  
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(ग) प्रदेश-सभा र प्रधतधनधध सभा धनवाणचन के्षत्र सधमधत: अध्यक्ष -१, उपाध्यक्ष-१, सधचव-१, 

सह-सधचव-१, कोषाध्यक्ष-१ गरी ५ जना पर्दाधिकारी तथा सो धनवाणचन के्षत्रधभत्र पूणण वा 

आंधशक रुपमा पने गाउँपाधलका/नगरपाधलकाका अध्यक्ष र सधचव परे्दन सर्दस्य  

रहने गरी प्रदेश-सभा र प्रधतधनधध सभा धनवाणचन के्षत्र सधमधत  सधमधतको सदस्य संख्या 

तपसील बमोधजम हुनेछ॰ पदेन सदस्यबाहेक सबै अधधवेशनबाटै धनवाणधचत हुनेछन् वा 

सवणसम्मधतमा चयन गररनेछन्॰ एउटै गाउँपाधलका/नगरपाधलकाका अध्यक्ष र सधचव 

एक भन्दा बढी धनवाणचन के्षत्र सधमधतमा पदेन सदस्य हुन सके्नछन्॰ यस्तो अवस्थामा 

गाउँपाधलका/नगरपाधलका सधमधतले सम्बन्द्रन्धत धनवाणचन के्षत्रधभत्र पने वडाहरूमधे्य 

मात्रका लाधग प्रधतधनधध तोकेर वा चयन गरेर धनवाणचन के्षत्र सधमधतमा पठाउन सके्नछ॰  
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नोट: धजल्ला  र प्रदेश स्तरमा समन्वय सधमधत मातै्र हुने भएकोले सोको अधधवेशन हुनेछैन॰  तर 

धजल्ला र प्रदेशको पूणण समन्वय सधमधत ठूलो हुने हुनाले कामकारबाही धछटोछररतो बनाउन 

कायणकाररणी सधमधत बनाउन सधकनेछ॰ यस धवषयमा धनणणय पधछ गररनेछ॰  

 

यथासम्भव धनवाणधचत सधमधतमा एक व्यन्द्रिले एउटै पद (एउटै स्तरमा) धलने गरी सधमधत धनमाणण 

गनण ध्यान पुर् याइनेछ॰ तल्लो तहको सधमधतमा धनवाणधचत भएको व्यन्द्रिले माधथल्लो तहको 

सधमधतमा उमे्मदबारी धदए पधछ तल्लो तहको पद सामान्यत: अन्य धनदेश नहँुदा स्वत: खाली 

माधननेछ॰ पदेन सदस्यहरूको हकमा यो कुरा लागू हुनेछैन॰ धनवाणधचत सदस्यहरू एकभन्दा 

बढी सधमधत र तहहरूमा पदेन सदस्य हुन सके्नछन्॰  

 

IV. अधिवेशनको धर्दन 

 

प्रवेश र भाग धलने बारे 

प्रथम अधधवेशनको मूल नारा ‘कोही नछुटोस्, कतै नछुटोस्’ भनेर रहेको छ॰ त्यही भएर अधहले 

मूल कुरा १८ वषण पुगेका र धवधान अनुसार सदस्य बन्न योग्य कुनै पधन व्यन्द्रिले अधधवेशनमा 

भाग धलन चाहेको छ भने त्यसलाई सकेसम्म सहजीकरण गरेर अधधवेशनमा भाग धलन मद्दत 

गनुणपदणछ॰ कोही त्यसै फकेर नजाओस्, भनेर मूलमन्त्र अधधवेशन आयोजकहरूले ध्यानमा 

राख्नुपदणछ॰  

 

(१) अधधवेशन स्थलधभत्र सदस्यहरू अधनवायण रुपमा गेटमा  नागररकता वा मतदाता पररचय 

पत्र देखाएर आउनु पनेछ॰ 

(२) नागररकता वा मतर्दाता पररचय पत्रको मोबाइल, क्यामेरा वा स्क्यानरले फोटो धलएर 

सोफ्टकपी रेकडणमा राख्नुपनेछ॰ सो फाइल सेभ गर्दाण सर्दस्यता नम्बर तस्वीरको 

छेऊमा लेन्द्रखएको हुनुपनेछ।   

(३) रधजस्टरमा तोधकएको फरमेटमा सदस्यको धववरण भनण लगाउनु पनेछ॰ त्यसमा सदस्यता 

नम्बर अधनवायण उले्लख भएको हुनुपनेछ॰ धववरणमा मोबाइल नम्बर र टोल पधन उले्लख 
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गनुणपनेछ, जसले गदाण टोल/बूथ सधमधत बनाउन सहज हुनेछ॰ (रधजस्टरको ढाँचा अन्द्रन्तममा 

धदइएको छ॰) 

  

(४) पुराना सदस्यहरू (धनवाणचन आयोगमा पाटी दताण हुनु अगाधडका सदस्यहरू): अधधवेशनमा 

गेटमा धववरण भने अधधकारीले ती सदस्यको सदस्यता नम्बर भए नभएको जनमत पाटीको 

App मा वा यो वेबसाइटमा चेक गनुणपनेछ: http://janamat.org/findmembers/  

 

सदस्यता नम्बर खोज गदाण सदस्यता धववरण फारम भदाण जुन मोबाइल नम्बर रान्द्रखएको 

धथयो, सोही नम्बरले खोजु्नपनेछ॰ मोबाइल नम्बरअगाधड रहेको  +977, +91, +971 आधद 

जस्ता कोड धदनुपदैन॰ 

 

पुराना सदस्यहरूसँग धडधजटल सदस्यता-पत्र वा Q-code भएको सदस्यता पत्र रहेछ भने 

कुनै पधन Q-code रीडर प्रयोग गरेर त्यसमा देन्द्रखने नाम र सदस्यता नम्बर प्रयोग गने॰ 

सोही नाम नागररकता वा पररचयपत्रसँग धमले नधमलेको जाँच गनुण पने॰  

 

(क) सदस्यता नम्बर भेधटएमा/रहेमा: 

 नागररकता/मतदाता पररचयपत्र अनुसार नाम धमलेको रहेछ भने सोही सदस्यता 

नम्बर राखेर रधजस्टरमा धववरण भनुणपनेछ॰ रु. १० साधारण सदस्यता शुल्क धतरेर 

सदस्यता नवीकरण गनुणपनेछ॰  

 नवीकरण रसीद (बैजनी रंगको सदस्यता रसीद) अधधवेशन स्थलमा उपलब्ध 

भएमा, त्यसमा धववरण भरेर अधकट्टी (सदस्यता-पत्र) सदस्यलाई प्रदान गनण 

सधकनेछ॰ सो नभएमा, रधजस्टरमा नै नवीकरण गररएको भनी कैधफयतमा 

लेख्नुपनेछ॰  

 

(ख) सदस्यता नम्बर नभेधटएमा: 

 धवगतमा फारममा मोबाइल नम्बर नधदएको वा अन्य प्राधवधधक कारणले सदस्यता 

नम्बर नभेटेको खण्डमा 

o साधारण सदस्यता रसीद काट्ने र सोही सदस्यता नम्बर प्रयोग गने 

(सबैको हकमा) 

o  सदस्यले पुरानो सदस्यता कायम गनण चाहेमा र त्यहाँ तदथण सधमधतको 

अध्यक्षले यो पुरानो सदस्य हो भनेर पधहचान गरेमा काटेको सदस्यता 

रसीदको उल्टोमा ‚पुरानो सदस्य‛ भनेर लेखेर हस्ताक्षर गररधदने॰  

 

(५)   नयाँ सदस्यहरू (पाटी धनवाणचन आयोगमा दताण भएपधछका सदस्यहरू): नयाँ सदस्यहरूले 

पाटीको सदस्यता पत्रसँगै  मतदाता पररचय-पत्र वा नागररकता प्रमाणपत्र मधे्य एक देखाएर 

अधधवेशनमा भाग धलन सके्नछन्॰ अधधवेशनमा भाग धलएको रेकडण स्वरूप धतनीहरूको 

धववरण पधन रधजस्टरमा लेख्नुपनेछ॰  

 

(६) अधधवेशनमा समयको अभाव देन्द्रखने सम्भावना रहेको हुनाले हालको लाधग धक्रयाशील 

सदस्यता फारम भनण नलगाउने वा सदस्यलाई आफ्नो  फोटो धलएर आउन वा सो कुनै 

फारममा टाँस्न नभने्न॰ सकेसम्म प्रधक्रयालाई सहज र सुधवधायुि बनाउने॰  

 

http://janamat.org/findmembers/
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(७) कुनै पधन सदस्यले नागररकता वा मतदाता पररचय पत्र ल्याउन नसकेको खण्डमा तदथण 

सधमधतको प्रमुखले पधछ बुझाउने धजमे्मबारी धलएमा र रधजस्टरको कैधफयतमा उनले 

धजमे्मबारी धलएको हस्ताक्षर गरेमा सदस्यलाई तत्काल् मतदान गनण धदने तर यो सुधवधा 

असामान्य अवस्थामा मातै्र प्रदान गने॰ 

 

(८) अधधवेशनमा प्रधक्रयागत रुपमा अन्य कुनै समस्या आएमा धजल्ला अधधवेशन सधमधतसँग 

सरसल्लाह गरेर समाधान गनण सधकनेछ॰  

 

अधिवेशनको धर्दन अधिवेशन शुरु हुनु अगाधि 

 सिंगठन र अनुशासनबारे सानो प्रधशक्षर् धर्दने/धिधफिं ग गने:  

आफू अनुसार सधमधत बने ठीक नभए नहुने, अरूलाई स्वीकार नगने, बहुमतबाटै धजतेर 

आए पधन अरूलाई न माने्न तथा तुरन्त धवद्रोह गने जस्तो प्रवृधि अप्रधशधक्षत तथा नयाँ 

कायणकताणहरूमा देन्द्रखने भएको हुनाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गने धतर पधहले नै तदथण 

सधमधतका पदाधधकारीहरू र पयणवेक्षकले समझदारीपूवणक पहल गने॰ अधिवेशन शुरु 

हुनु भन्दा अगाधि खधर्टएका पयणवेक्षकले तर्दिण सधमतका  सर्दस्य तिा उपन्द्रथित 

सर्दस्यहरूलाई धिधफगिं गरै्द (सानो प्रधशक्षर् धरँ्दरै्द) संगठनको अनुशासनको बारेमा, 

‚बहुमतको धनणणय आफू अनुसार नभए पधन अल्पमतले मानु्न पने‛ लोकतान्द्रन्त्रक 

सांगठधनक धसद्धान्त आधदका बारेमा बताउनु पने॰ संगठनमा अवसरको कमी नरहेको, 

अनुशासनमा बसे भधवष्यमा स्थानीय सधमधतदेन्द्रख प्रदेश स्तरसम्म इन्चाजण, वैकन्द्रल्पक 

सधमधत जस्ता अनेकौ ंधजमे्मबारीहरू पाउन सके्न वैकन्द्रल्पक प्रावधानहरू रहेको पधन  प्रष्ट 

पाने॰  

 र्टोल सधमधत गठन गने:  

वडा सधमधतको अधधवेशन गने बेलामा अधधवेशन शुरु हुनुभन्दा पधहले नै टोल सधमधत पधन 

बनाउने कुराको जानकारी धदने॰  सकेसम्म अधिवेशन पश्चात् सोही धर्दन टोल सधमधत  

पधन बनाउने॰ टोल सधमधतको पदाधधकारीको रूपमा संयोजक/सहसंयोजक वा 

जनपररचालक/सहजनपररचालक भनेर राख्न सधकनेछ॰  टोल सधमधत जधतवटा पधन 

बनाउन सधकनेछ॰ टोल सधमधतमा सदस्य संख्या धनधित् हँुदैन (एक जनादेन्द्रख धलएर एक 

दुई सय जना पधन हुन सक्छन्)॰ टोल सधमधतहरू धनधित् कायण र भौधतक के्षत्र लधक्षत 

भएको हुनाले मधहला तथा समानुपाधतक समावेशीको व्यवस्था टोल सधमधतमा 

धमलाइराख्नुपने कानूनी आवश्यकता हुनेछैन॰  

अधिवेशनको पररर्ाम 

 अधधवेशनले सवणसम्मधतबाट वा बहुमतबाट समू्पणण पदाधधकारीहरूको चयन 

गररसकेपधछ अधधवेशनको पररणाम  धनवाणधचत सदस्यहरूको घोषणा सोही धदन 

सोही ठाउँमा धनवाणचन पयणवेक्षकले गनेछ॰ 

 पररणामको घोषणापधछ धनवाणचन पयणवेक्षकले धनवाणधचत पदाधधकारीहरूलाई 

जनमत पाटीको धवधान २०७५को अनुसूची-५ बमोधजम सपथ ग्रहण गराउनेछ॰  
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अनुसूची – ५ 

शपथ ग्रहणको व्योहोरा 

 

(मुटुमाधथ दायाँ हाथ राखेर) 

म ............(आफ्नो नाम)............. जनमत पाटीको …………………… सधमधतको....................पदको 

धजमे्मबारी धलइरहेको यस महत्त्वपूणण घडीमा आफ्नो मातृभूधमलाई सम्झदै पाटीको झण्डा सामु यी 

प्रधतज्ञाहरु गदणछु॰ 

 म जनमत पाटीको धसद्धान्तलाई आत्मसात् गदै अधघ बढ्ने छु, 

 म मातृभूधम, जनता र पाटीप्रधत पूणण वफादार रहनेछु , 

 म पाटीको धवधान, नीधत र कायणक्रमको सदैव पालना र अनुशरण गनेछु, 

 म पाटीको गोपधनयता, अनुशासन तथा पाटी एकतालाई जस्तोसुकै पररन्द्रस्थधतमा पधन कायम 

राखे्नछु, 

 म धनजी वा व्यन्द्रिगत स्वाथणबाट माधथ उठेर स्वच्छ एवम् नैधतक आचरणयुि जीवन धबताउने 

छु, 

 म कसैमाधथ पक्षपात नगरी, पूवाणग्रह वा खराब भावना नधलई इमान्दारीताका साथ काम गनेछु, 

 म सदैव सकारात्मक सोच राखे्नछु ॰ 

 जनमत पाटी - धजन्दावाद ! जय जनमत !  

 

नामः…………………………………………………………………………….. 

धजल्ला: ………………………………………………………………………… 

गाउँपाधलका/नगरपाधलका: ………………………………………………. 

वडा नं.: ………………………………………………………………………. 

धनवाणधचत सधमधत: …………………………………………………………… 

पद: …………………………………………………………………………….. 

हस्ताक्षरः ……………………………………………………………………… 

धमधत: …………………………………………………………………………… 

 

 

सपथ धदलाउने पदाधधकारीको नाम र हस्ताक्षर: 

………………………………………………………………………………………  
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V. अधिवेशन पधछ 

 

(१) उपन्द्रस्थत सदस्य र धनवाणधचत पदाधधकारी सधहतको रधजष्टर माइनू्यटको प्रधतधलपी (‘हाइ 

ररजोलूसन फोटो’) एउटा फाइलमा र अको अलग फाइलमा सबै नागररकता प्रमाणपत्र / 

मतदाता पररचयपत्रको फोटो राखेर अधधवेशन पयणवेक्षकले janamatparty@gmail.com 

मा इमेल गनेछ॰ यसका साथै अधधवेशन भएको र धनवाणधचत पदाधधकारीहरूको सामुधहक 

एक-दुई तस्वीर पधन संलग्न गरेर पठाउन सधकनेछ॰  

 

नोट: CamScanner जस्ता ‘एप’ प्रयोग गरेर समू्पणण नागररकता/मतदाता पररचयपत्रको 

फोटोहरूको एउटै PDF फाइल वा ZIP फाइल बनाएर पठाउनुहोला॰ गुगल डर ाइभबाट 

शेयर गदाण Share With janamatparty@gmail.com गनण नधबधसणनुहोला॰ याद रहोस्, 

एउटा सधमधतको धववरण सकेसम्म एउटै इमेलमा आउनुपनेछ र इमेलको Subject मा 

गाउँपाधलका/नगरपाधलका र वडाको नाम रहनुपनेछ॰ एउटै वडा वा पाधलकाको 

अधधवेशनको धववरण छयास्सधमस्स गरेर एकभन्दा बढी इमेलमा नपठाउनुहोला॰  

 

(२) धनवाणधचत सधमधतको धववरणमा धदएको मोबाइल नम्बरबाटै धनवाणधचत पदाधधकारीमधे्य 

कम्तीमा अध्यक्ष र सधचवलाई WhatsApp अकाउन्ट अधधवेशन पयणवेक्षकले खोल्न 

लगाउने॰  

 

(३) धनवाणधचत सधमधत र अधधवेशनको धववरण केन्द्रिय सधमधतलाई प्राप्त भएर अनुमोदन 

भएपधछ धनवाणधचत सधमधत सदस्यहरूलाई हाललाई प्रमाणपत्र WhatsApp गु्रपबाट 

पठाइनेछ॰  आपसी समय धमलाएर धनवाणधचत पदाधधकारीसँग अध्यक्ष वा केन्द्रिय सधमधतले 

तोकेके अधधकारीसँग धभधडयो कल माफण त् ५-१० धमनेटको साक्षात्कार र बधाईको 

कायणक्रम पधन राख्नसधकनेछ॰ 

 

 

VI. समान्द्रि 

(१) अधधवेशनको समान्द्रप्तसँगै समू्पणण धववरणहरू केन्द्रिय सधमधतमा हस्तान्तरण भए नभएको 

जाँच गररनेछ॰  

(२) केन्द्रिय सधमधतले अधधवेशनका समू्पणण धववरणहरू जाँच गरी अनुमोदन गरेपिात् धनदेश 

धदए पधछ धनवाणधचत स्थानीय र धजल्ला सधमधतहरूको धववरण धजल्ला अधिवेशन सधमधतले 

धनधाणररत फरमेटमा धजल्ला धनवाणचन कायाणलयमा बुझाउनेछ॰ 

mailto:janamatparty@gmail.com
mailto:janamatparty@gmail.com
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(३)  
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