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जनमत पाटी महाधधवेशन २०७७ 

धनदेधशका 
अपडेटेड़: २०७७ चैत्र १३ गते 

 

 

२०७७ माघ १४-१५ गते तथा २०७७ चैत्र १२ गतेको केन्द्रिय सधमधतको धनणणय अनुसार २०७७ चैत्र २८-

२९ गते हुने जनमत पाटीको महाधधवेशनको प्रयोजनको लाधग यो धनदेधशका जारी गररएको छ॰  
 

१. जनमत पार्टीको विधानमा रहेको महावधिेशन सम्बन्धी  ्यवि्थााहू 
 

पररचे्छद – ७ 

महाधधवेशन 

 

धारा -१४ : महाधधवेशन 

(क) महाधधवेशन पाटीको सवोच्च धनकाय हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रिय सधमधत द्वारा 

सामान्यत: ४ (चार) वर्णमा गररनेछ॰ तर धवशेर् पररन्द्रथथधतमा बढीमा एक वर्ण सम्म पधछ 

सानण सधकनेछ॰ 

(ख) महाधधवेशनको काम, कर्त्णव्य र अधधकार 

1. केन्द्रिय अध्यक्ष धनवाणधचत गने, 

2. समू्पणण केन्द्रिय धनकायहरु धवघटन गने, 

3. पाटी धवधानमा आवश्यक संशोधन गने, संशोधधत धवधान पाररत गने,  

4. केन्द्रिय सधमधतको तर्ण बाट प्रसु्तत राजनीधतक तथा आधथणक प्रधतवेदन,केन्द्रिय 

अनुशासन सधमधत, केन्द्रिय  लेखा परीक्षण सधमधत र केन्द्रिय  धनवाणचन सधमधतका 

प्रधतवेदन तथा प्रस्तावहरू माधथ छलर्ल गरी पाररत गने ॰ 

(ख) महाधधवेशनमा पाटीका धियाशील सदस्य, सधमधत तथा भातृसंगठनहरु मधे्यबाट 

अधधवेशन प्रधतधनधधको संख्या, अनुपात र धनवाणचन प्रधिया केन्द्रिय सधमधतले धनधाणरण गरे 

बमोधजम हुनेछ॰ 

 

२. २०७७ माघ १४-१५ गतेको केन्द्रिय सवमवत बैठकबार्ट पाररत महावधिेशन सम्बन्धी  

वनर्णयहू 

 

महाधधवेशन सम्बन्धी धनणणयहरू:- 

(क) पाटीको प्रथम महाधधवेशन २०७७ साल चैत्र २८ र २९ गते शधनबार र आइतबार धनुर्ा 

धजल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपाधलकामा गने धनणणय गरेको छ॰  
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(ख) महाधधवेशन मूल सधमधत धनुर्ा धजल्ला इन्चाजण तथा केन्द्रिय सदस्य श्रीमती अधनता 

साहको संयोजकत्वमा गठन गने धनणणय गरेको छ॰ आवश्यकता अनुसार मूल 

सधमधतको मातहतमा रहने गरी महाधधवेशन प्रचार-प्रसार सधमधत, महाधधवेशन आधथणक 

सधमधत, महाधधवेशन व्यवथथापन सधमधत आधद गठन गनण सधकनेछ॰ 

 

(ग) महाधधवेशन प्रधतधनधधहरूको सवालमा महाधधवेशनमा तपसील बमोधजमका 

सदस्यहरू अधधवेशन प्रधतधनधध रहनेछन्: 

(i) वडा सधमधतमा धनवाणधचत अध्यक्ष, मधहला उपाध्यक्ष र सधचव 

(ii) थथानीय तह(पाधलका) र धनवाणचन के्षत्रका धनवाणधचत पदाधधकारीहरू 

(सदस्य बाहेक) 

(iii) धजल्ला समन्वय सधमधतका समू्पणण सदस्यहरू (नोट: हाल धजल्ला 

समन्यवय सधमधत आधधकाररक नरहेकाले धजल्लाबाट 

इन्चाजण/सहइन्चाजण मातै्र) 

(iv) प्रदेश समन्वय सधमधतका समू्पणण सदस्यहरू (नोट: प्रदेश समन्वय 

सधमधतका गठन हुन बााँकी नै छ) 

(v) केन्द्रिय सधमधतका समू्पणण सदस्यहरू तथा धजल्ला इन्चाजण/सहइन्चाजण 

(vi) राधरि य पररर्द्का समू्पणण सदस्यहरू (नोट: राधरि य पररर्द् गठन हुन 

बााँकी नै छ) 

(vii) वररष्ठ नेतृत्व मण्डल र मधेश नेतृत्व पूञ्जका समू्पणण केन्द्रिय सदस्यहरू 

(viii) धवभाग र मोचाणका समू्पणण केन्द्रिय सदस्यहरू  

(ix) धजल्ला इन्चाजणले धजल्लाबाट आउने कूल प्रधतधनधध संख्याको २०% 

नबढ़ने गरी  अन्य सदस्यहरूको नाम महाधधवेशन प्रधतधनधधको रूपमा 

धसर्ाररश गनण सके्नछ॰ सो सूची थथायी सधमधतबाट  अनुमोदन हुनुपनेछ 

र सूची अनुधचत लागेमा थथायी सधमधतले त्यसमा आवश्यक रे्रबदल 

गनण धनदेश धदन सके्नछ॰ त्यसका साथै थथायी सधमधतले पधन कूल 

महाधधवेशन प्रधतधनधध संख्याको ५% नबढ़ने गरी महाधधवेशन 

प्रधतधनधधहरू तोक्न सके्नछ॰ (थथायी सधमधतको थप धनदेश: धजल्लामा 

धववाद हुने अवथथा देन्द्रखएमा धजल्लामा रहेका धजल्ला इन्चाजण, सहइन्चाजण 

र केन्द्रिय सधमधत सदस्यहरू सबैले समान संख्यामा नाम मनोधनत गरी 

कूल मनोधनत संख्या पुर् याउने) 

 

(घ) महाधधवेशन सम्बन्धी अन्य व्यवथथाहरू केन्द्रिय सधमधतले जारी गरेको महाधधवेशन 

धनदेधशका २०७७/२०७८ ले तोकेबमोधजम हुनेछ॰ 

 

(ङ)  महाधधवेशनका लाधग वडा तथा पाधलका अधधवेशनहरू २०७७ चैत्र १५ गतेधभत्रमा नै 

सुसम्पन्न गरी सोको आधधकाररक माइनू्यट २०७७ चैत्र १५ गते धभत्रमा नै केन्द्रिय 

सधचवालयलाई (janamatparty@gmail.com मा इमेल मार्ण त्) बुझाउनु पनेछ॰ 

अधधवेशन प्रधतधनधधहरूको सूची पधन हरेक धजल्ला र थथानीय स्तरबाट  २०७७ चैत्र १५ 
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गतेधभत्रमा नै प्राप्त हुनुपनेछ॰ २०७७ चैत्र १५ गते पश्चात् प्राप्त भएका अधधवेशन 

प्रधतधनधधहरूको सूचीलाई महाधधवेशनमा समावेश गररनेछैन॰ 

 

३. २०७७ चैत्र १२ गतेको केन्द्रिय सवमवतबार्ट गररएका थाप वनर्णयहू 

(क) महाधधवेशनबाटै केन्द्रिय सधमधत र केन्द्रिय कायणकाररणी सधमधत धनवाणधचत गने धनणणय 

गरेको छ॰ त्यसको लाधग आवश्यक धवधान संशोधन गने धनणणय गरेको छ॰  

 

(ख) केन्द्रिय धनवाणचन सधमधतको संयोजक श्री संजय धसंहलाई तोधकएको छ॰ 

 

(ग) महाधधवेशनबाट हालको लाधग ५१ सदस्ययीय केन्द्रिय सधमधत धनवाणधचत गने धनणणय 

गरेको छ॰ त्यसमधे्य  थथायी सधमधत सदस्य - ९ रहनेछ भने  मधहलाबाट १५ र 

गैरआवासीय मधेशी संघबाट  ४, खुल्लाबाट २३ धनवाणधचत हुनेछ॰ 

 

(घ) केन्द्रिय कायणकाररणी सधमधतमा अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-बढीमा ७, महासधचव-१, 

उपमहासधचव-१ र सधचव बढीमा ७ गरी बढ़ीमा १७ पदाधधकारी रहनेछ॰ 

पदाधधकारीहरू महाधधवेशनबाट तोकेबमोधजम धनवाणधचत हुनेछन्॰   ररक्त हुन आएका 

पदाधधकारीहरू थथायी सधमधतले मनोधनत गनण सके्नछन्॰ उमे्मदबारीको मापदण्ड 

मनोधनत गररनुपने सदस्यहरूको हकमा लागू हुने छैन॰ कोर्ाध्यक्ष र प्रवक्ताको 

धजमे्मबारी धनवाणधचत कायणकाररणी सधमधतले तोके्नछ॰ 

 

(ङ) योग्य उमे्मदबारहरूले उमे्मदबारी मनोनयन शुल्क रू ५००० पाटीको आधधकाररक 

खातामा जम्मा गरी सोको रसीद सधहत उमे्मदबारी मनोनयन पत्र तोधकएको धमधतमा 

दान्द्रखला गराउनु पनेछ॰ मनोनयन पत्रको र्ारम अनुसूचीमा धदए बमोधजम हुनेछ र 

मनोनयन पत्र janamatparty@gmail.com मा पठाउनुपनेछ॰  

 

(च)  कुनै पधन केन्द्रिय सधमधत  सदस्य वा केन्द्रिय कायणकाररणी सदस्य पदमा धनवाणधचत हुन 

धिसोल्ड मत संख्या १०० कटाएको हुनुपछण ॰ साथै केन्द्रिय सदस्यमा खुल्ला तर्ण  एउटा 

धजल्लामा बढीमा २ जना केन्द्रिय सदस्य मातै्र धनवाणधचत हुन सके्नछन्॰   

 

(छ) धनवाणधचत हुन नसकेका केन्द्रिय सदस्य वा केन्द्रिय कायणकाररणी पदाधधकारीहरूको 

हकमा के्षधत्रय, लैंधगक र सामाधजक धवधवधता अनुसार सुधनधश्चत् हुने गरी तथा मधहलाको 

संख्या १/३ पुगे्न गरी सो पदहरूमा थथायी सधमधतले सदस्य मनोधनत गनेछ॰ 
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(ज) धनवाणचनमा महाधधवेशन प्रधतधनधधहरूले मतदान गनेछन्॰ मतदान गदाण मधहला 

उमे्मदबारहरू मधे्य कुनै १५, गैरआवासीय संघका उमे्मदबारहरू मधे्य कुनै ४ र 

खुल्लाबाट रहेका उमे्मदबारहरू मधे्य कुनै २३ जनालाई मत हाल्न सके्नछन्॰ सो भन्दा 

बढी मत हालेमा माधथबाट आवश्यक उमे्मदबारमा परेको मत मातै्र राखी अन्य मतलाई 

अमान्य माधननेछ॰ मतपत्रमा उमे्मदबारहरूको नाम उमे्मदबारी धदएको िम अनुसार 

रान्द्रखनेछ॰ (महाधधवेशन प्रधतधनधधहरूको शुरुमै पररचय पत्र जााँच गदाण  ब्याज र मतपत्र 

धदइनेछ॰ मत हाल्नका लाधग आवश्यक धिधरं्ग गदै मत हाल्न लगाई अन्त्यमा सबै 

मतपत्र संकलन गररनेछ र पररणाम अको धदन घोर्णा गररनेछ॰) 

 

(झ) उमे्मदबारी धदने मापदण्ड:  

 

A. केन्द्रिय सधमधत सदस्यमा उमे्मदबारी धदने मापदण्ड: केन्द्रिय सधमधतमा उमे्मदबारी 

धदन धजल्ला वा अन्य केन्द्रिय धनकाय (धवभाग, मोचाण, वररष्ठ नेतृत्व मण्डल, मधेश 

नेतृत्व पंुज)को कायणकाररणी सधमधतको पदाधधकारी रहेको (सो नभएमा 

संयोजक/सहसंयोजक/इन्चाजण/सहइन्चाजण) वा केन्द्रिय सधमधत, धवशेर् सधमधतहरू, 

राधरि य पररर्द् वा प्रदेश सधमधतको सदस्यको रूपमा एक कायणकाल पूरा गरेको 

हुनुपनेछ॰ सो कुरा मनोधनत गररनुपने सदस्यहरूको हकमा लागू हुने छैन॰  

 

B. केन्द्रिय कायणकाररणी सधमधतमा उमे्मदबारी धदने मापदण्ड: थथायी सधमधतको 

सदस्य भएको वा केन्द्रिय कायणकाररणी सधमधतमा एक कायणकाल पूरा गरेको वा 

धवशेर् सधमधतको प्रमुखको रूपमा एक कायणकाल पूरा गरेको वा केन्द्रिय सधमधतमा 

दुई कायणकाल पूरा गरेको हुनुपनेछ॰ 

 

C. अध्यक्षमा उमे्मदबारी धदने मापदण्ड: थथायी सधमधतको सदस्य भएको वा केन्द्रिय 

कायणकाररणी सधमधतको पदाधधकारी वा धवशेर् सधमधतको प्रमुखको रूपमा एक 

कायणकाल पूरा गरेको हुनुपनेछ॰ 
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४. महावधिेशन वनिाणचन कायणताविका 

 

२०७७ चैत्र १५ गतेसम्म: समू्पणण वडा/पाधलका अधधवेशनहरूको धववरण आइपुगु्नपने/  समू्पणण 

केन्द्रिय धनकाय, धवभाग र मोचाणको केन्द्रिय सधमधतको धववरण आइपुगे्न पने (धववरण 

आएको/नआएको अद्यावधधक धववरण पाटीको वेबसाइटमा चेक गनण सधकन्छ) 

२०७७ चैत्र २० गतेसम्म: धजल्लाबाट मनोधनत गररएका समू्पणण महाधधवेशन प्रधतधनधधहरूको 

धववरण आइपुगु्नपने॰  

 

२०७७ चैत्र १७ गते मंगलबार धवहान 

१०:०० बजेदेन्द्रख  १८ गते बुधबार सांझ 

५:०० बजेसम्म 

उमे्मदबार मनोनयन पत्र दताण 

चैत्र १९ गते धबहीबार  
उमे्मदबार नामावली प्रकाशन  

 

चैत्र २० गते शुिबार  
उमे्मदबार उपर दाबीधवरोध  

(धवहान १०:०० बजेदेन्द्रख सांझ ५:०० बजेसम्म) 

चैत्र २१ गते शधनबार  
उमे्मदबारले नाम धर्ताण धलने  

(धवहान १०:०० बजेदेन्द्रख सांझ ५:०० बजेसम्म) 

चैत्र २२ गते आइतबार  
उमे्मदबारको अन्द्रिम नामावली प्रकाशन  

 

    

चैत्र २३ गते सोमबार  मतदाता नामावली प्रकाशन 

चैत्र २४ गते मंगलबार  
मतदाता नामावली प्रधत दावीधवरोध  

(धवहान १०:०० बजेदेन्द्रख सांझ ५:०० बजेसम्म) 

चैत्र २५ गते बुधबार  अन्द्रिम मतदाता नामावली प्रकाशन 

    

चैत्र २८ गते  शधनबार  मतदान 

चैत्र २९ गते आइतबार मतगणना 

 

उमे्मदबारी मनोनयनपत्र दताण, मनोनयन धर्ताण, दाबीधवरोध वा अन्य सञ्चार janamatparty@gmail.com 

को ठेगानामा पठाएर गनुणपनेछ॰   

mailto:janamatparty@gmail.com
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५.  महावधिेशन कायणक्रमको प्राूप 

2077 चैत्र २८ गते शधनबार: 

धवहान १०:०० बजे: महाधधवेशन कायणिम शुरु/उद् घाटन सत्र 

धदउाँसो १२:०० बजे – २:०० बजे: प्रधशक्षण सत्र 

धदउाँसो  ३:०० बजे – ७:०० बजे: बन्द सत्र 

 केन्द्रिय सधमधत/ अध्यक्ष सधहत कायणकाररणी धनवाणचन गने 

 घोर्णापत्र, धवधान संशोधन, प्रधतवेदन र प्रस्तावहरू पाररत गने 

सााँझ ७:०० बजे: महाधधवेशन कायणिम समान्द्रप्त तथा धबदाइ 
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६.  विविन्न सम्पकण  ्यवन्द्रिहू  

 

(क) महाधधवेशन मूलसधमधत संयोजक: श्रीमती अधनता साह 9817660366 

(ख) प्रचार-प्रसार तथा संचार संयोजक: ई. इिजीत यादव 9818351461 

(ग) स्वयंसेवक संयोजक: श्री संजय यादव 9807775377  

(घ) सहभागी संयोजक (प्रधतधनधध तथा स्वयंसेवक नामावली, दाबीधवरोध): श्री बलराम सेवक 

9804793880 (औपचाररक मनोनयन दताण, मनोनयन धर्ताण, दाबीधवरोध आधद 

janamatparty@gmail.com इमेल मार्ण त् मातै्र गने) 

(ङ) खानपान तथा यातायात व्यवथथापन: ईिजीत यादव 9804818957, ओम धविम 

कुशवाहा (पधश्चमबाट आउनेको लाधग) 9865273031, 9808998552, हरर पासवान 

(पूवणबाट आउनेको लाधग) 9804747999  

(च) केन्द्रिय धनवाणचन सधमधत संयोजक: श्री सञ्जय धसंह 9841320203 

७. वजल्ला तथाा अन्य केन्द्रिय वनकायहूिाई वनरे्दश: 

(क) सम्पन्न भएका वडा/पाधलका अधधवेशनहरूको माइनू्यट २०७७ चैत्र १५ गते धभत्र 

janamatparty@gmail.com मा पठाउनुहोला॰ (मनोधनत भए बाहेकको अवथथामा तदथण 

सधमधतका पदाधधकारीहरू महाधधवेशन प्रधतधनधध बन्न पाउने छैनन्)॰ केन्द्रिय सधमधतको 

धनवाणचनको लाधग यी धववरणहरू महत्त्वपूणण छन्, तपाईंले बनाएको सधमधतको धववरण 

प्राप्त नभएमा तपाईंलाई नै मत प्राप्त नहुन सक्छ॰  

 

हाल सम्म प्राप्त वडा अधधवेशनहरूको ररपोटण वेबसाइटको फ्रन्टपेजमै छ: 

http://janamatparty.org/2021/03/localconventionresults/  

 तपाईंको वडा/पाधलका छुट्यो धक? कृपया चेक गनुणहोस् र पठाउन लगाउनुहोस्॰ 

 

(ख) गाउाँपाधलका/नगरपाधलका अधधवेशन तत्कालै हतारमा गराइराख्नु पदैन॰ साथै कुनै ठाउाँमा 

हालमा धववाद हुने न्द्रथथधत छ भने महाधधवेशन पधछ मातै्र पाधलकाको अधधवेशन संचालन 

गदाण हुन्छ॰ वडा सधमधत प्रमुख इकाइ सधमधत भएको हुनाले सकेसम्म सबै वडा 

अधधवेशनहरू पधहला पूरा गनुण पदणछ॰  

 

(ग) पूणण धजल्ला समन्वय सधमधतको गठन महाधधवेशन पधछ मातै्र केिबाट पठाएको 

प्रधतधनधधको उपन्द्रथथधतमा गठन गनण हुन अनुरोध छ॰  

mailto:janamatparty@gmail.com
http://janamatparty.org/2021/03/localconventionresults/
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(घ) महाधधवेशन प्रधतधनधध बन्नबाट बधञ्चत हुन सके्न योग्य सदस्यहरूको लाधग प्रावधान:  

हालका लाधग महाधधवेशन प्रधतधनधधको रूपमा भाग धलनका लाधग धजल्ला इन्चाजणले 

धजल्लाबाट आउने कूल प्रधतधनधध संख्याको २०% नबढ़ने गरी  अन्य सदस्यहरूको नाम 

महाधधवेशन प्रधतधनधधको रूपमा धसर्ाररश गनण सके्नछ॰ सो सूची थथायी सधमधतबाट  

अनुमोदन हुनुपनेछ र सूची अनुधचत लागेमा थथायी सधमधतले त्यसमा आवश्यक रे्रबदल 

गनण धनदेश धदन सके्नछ॰ त्यसका साथै थथायी सधमधतले पधन कूल महाधधवेशन प्रधतधनधध 

संख्याको ५% नबढ़ने गरी महाधधवेशन प्रधतधनधधहरू तोक्न सके्नछ॰ 

 

(ङ) जनमत पाटीका वररष्ठ नेतृत्व मण्डल, मधेश नेतृत्त्व पुञ्ज सधहतका केन्द्रिय संरचनाहरू, 

धवधभन्न धवभाग तथा मोचाणका केन्द्रिय सधमधतको सूची पधन २०७७ चैत्र १५ गते धभत्र 

janamatparty@gmail.com मा पठाउनुहोला॰ धवभाग र मोचाणका समू्पणण केन्द्रिय 

सदस्यहरू महाधधवेशन प्रधतधनधधको रूपमा भाग धलन पाउने व्यवथथा रहेको छ॰  

 

(च) हरेक वडाबाट कम्तीमा ३० जना स्वयंसेवकको नाम र मोबाइल नम्बर सधहतको धववरण 

सधचवालयको मोबाइल नम्बर 9804793880 मा WhatsApp गरी वा 

janamatparty@gmail.com मा इमेल गरी वडा सधमधतले पठाउनुहोला॰ सो भन्दा बढी 

संख्यामा पधन स्वयंसेवकहरू सहभागी हुन सके्नछन्॰  

(नोट:  सकेसम्म स्वयंसेवकहरूको सूचीमा कम्तीमा १५ वटा मोटरसाइकल भएको सदस्य 

हुनुपनेछ र खबर गरेको ३० धमनेट धभत्र आफ्नो वडाको कुनै ठाउाँमा जम्मा हुन सके्न 

खालको सधिय स्वयंसेवक हुनुपनेछ॰ सो स्वयंसेवक दस्ता महाधधवेशनमा मातै्र नभई 

धनवाणचन, प्रचार-प्रसार, राहत तथा उद्धारको िममा पधन पररचाधलत गररनेछ र दीघणकालीन् 

प्रकृधतको हुनेछ॰) 

 

८. प्रवतवनवध तथाा स्वयंसेिकहूिाई  मागणवनरे्दश: 

(क) महाधधवेशन थथल जनकपुरधामबाट नधजक रहेका धजल्लाहरू (सप्तरीदेन्द्रख पसाणसम्मका) 

स्वयंसेवकहरू सकेसम्म मोटरसाइकलबाट सुरधक्षत तरीकाले आफ्नो वडामा मात्र बाइक 

रैली धनकालै्द आउनु पनेछ (धजल्ला सदरमुकाम वा बाटोमा बाइक रैली गनुण पदैन)॰ 

बाइकमा लाउडस्पीकर धचन्ह भएको झंडा राख्न सधकन्छ॰ जुन बाटोबाट आउन सहज र 

सुरधक्षत हुन्छ, दुघणटना हुाँदैन, सोही बाटोबाट आउन हुन आग्रह छ॰ असुरधक्षत लागेमा, 
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टाढा भएमा वा अन्य समस्या देन्द्रखएमा अन्य यातायातको साधन (सावणजधनक बस, माइिो 

वा भाडाको बस आधद) प्रयोग गरेर पधन स्वयंसेवकहरू आउन सक्छन्॰ बाइकमा आउने 

स्वयंसेवकहरूले आरू् उभेकै ठाउाँमै बाइक राख्नु पनेछ॰   

 

(ख) प्रधतधनधध तथा स्वयंसेवकहरू २०७७ चैत्र २८ गते शधनबार धवहान १०:०० बजे सम्ममा 

आइपुगु्न पनेछ॰ प्रधतधनधध तथा स्वयंसेवकहरू धवहान आइपुगे्न र सााँझ ७:०० बजेधतर 

र्धकण ने गरी आफ्नो कायणिम बनाउनु पदणछ॰ 

 

(ग) महाधधवेशन प्रधतधनधधहरूले आफ्नो पररचयपत्रको रूपमा धनवाणधचत भएको प्रमाणपत्र वा 

सोको प्रधतधलपीका साथै नागररकता/मतदाता पररचयपत्र/चालक अनुमधत पत्र वा पधहचान 

खुल्ने कुनै एउटा आधधकाररक पररचय पत्र पधन धलएर आउनुपनेछ॰ महाधधवेशन 

प्रधतधनधधहरूको नाम मतदाता सूचीमा भए-नभएको जााँच गरी महाधधवेशन प्रधतधनधध 

ब्याज धदइनेछ॰  

 

(घ) महाधधवेशन प्रधतधनधध तथा स्वयंसेवकहरूले पाटीको सदस्यता पत्र अधनवायण धलएर 

आउनुपनेछ॰ सो सदस्यता पत्र सकेसम्म प्लान्द्रिकको खोलधभत्र राखी छातीमाधथ 

कपडासाँगै धपन लगाएको वा घााँटीमा झुन्याएको हुनुपनेछ॰ सोको व्यवथथा 

वडासधमधतहरूले आर्ैं  गनुणपनेछ॰  

 

(ङ) प्रधतधनधध तथा स्वयंसेवकहरूले आउने जाने तथा खानाको व्यवथथा आर्ैं ले गनुणपनेछ॰ 

जनकपुरधामका होटलहरूमा सो धदन धनकै्क नै भीड़ हुन सके्न भएकाले खाना न पाउन 

सक्छ॰ यसथण जनकपुरधाम धछनुण अगावै सकेसम्म खाना खाइसक्दा उपयुक्त हुनेछ॰ 

धनुर्ाबाट टाढा रहेका धजल्लाबाट आउने सहभागीहरूले जनकपुर बाधहर हाइवे साइडमै 

कुनै होटलमा खाना खाने व्यवथथा गनण आवश्यक समन्वय गनण सके्नछन्॰  

 

(च) स्वयंसेवकहरू महाधधवेशनमा केवल सहभागी हुन मातै्र आएका होइनन्॰ स्वयंसेवकहरू 

धर्ल्डमा वा आपत् कालीन् न्द्रथथधतमा खट्दा खेरर हुनुपने तैयारी गरेर आउनुपनेछ॰  

स्वयंसेवकहरूले आरू्साँग धनम्न कुराहरू राख्नुपनेछ:- 
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i. धपठु्यमा बोके्न एउटा झोला 

ii. पानीको बोतल - 2 

iii. छाता 

iv. धचउरा/चाउचाउ/धबसु्कट वा सुख्खा खाजा 

v. टचणलाइट 

vi. रूमाल/गमछा 

vii. [आरू् सुत्न सके्न व्यवथथा (न्द्रिधपङ्ग ब्याग वा ओढ़ने-ओछ्याउने कुरा) - 

अधहले अधनवायण छैन  

 

(छ) स्वयंसेवकहरू आएपधछ ‘स्वयंसेवक एररया’ मा एउटा वडाको स्वयंसेवकको एउटा लाइन 

बनाएर उधभनुपनेछ॰ उधभाँदा एक आपसमा करीब १ मीटरको भौधतक दूरी राख्नुपनेछ॰ 

मोटरसाइकलमा आएका स्वयंसेवकहरूले आफ्नो मोटरसाइकल आरू् उधभएकै ठाउाँमा 

थट्यान्ड लगाएर नलड्ने गरी सुरधक्षत तरीकाले राख्नुपनेछ॰ हरेक लाइनको अगाधडमा एक 

जना ‘पररचालक’ रहनेछ॰ पररचालकले हरेक स्वयंसेवकको पररचय पत्र/सदस्यता पत्र 

जााँच गरेर आवश्यक सामग्री प्याकेज प्रदान गनेछ र आवश्यक धनदेश समेत धदनेछ॰  

 

(ज) हरेक स्वयंसेवकले एउटा प्याकेज प्राप्त गनेछ॰ प्याकेज धभत्र पाटीको टी-शटण, टोपी, 

िीकर, पचाण, नमूना मतपत्र र झण्डा सधहतका प्रचारप्रसार सामग्रीहरू रहनेछन्॰ सो वापत् 

हरेक स्वयंसेवकले अधनवायण रूपमा रू १०० सहयोग राशी बुझाउनु पनेछ॰ सो रकम 

तैयारी अवथथामा राख्न समू्पणण स्वयंसेवकहरूलाई आग्रह गररन्छ॰ 

 

(झ) उद् घाटन र प्रधशक्षण सत्र धदउाँसो करीब २:०० बजे समाप्त भए पधछ धवधभन्न धजल्लाबाट 

आएका स्वयंसेवकहरू र्धकण न सके्नछन्॰ धदउाँसो ३:०० बजे बन्द सत्र शुरु हुने हुाँदा  

मैदानमै बसेका स्वयंसेवकहरूले बन्द सत्रमा बाधा नपुगे्न गरी शान्द्रिपूवणक बस्न सके्नछन्॰ 

(बन्द सत्र टेन्टको बन्द घेराधभत्र हुनेछ र  धभत्र स्वयंसेवक दस्ताको उपन्द्रथथधत रहने छैन॰ 

केवल सुरक्षा दस्ताको उपन्द्रथथधत रहनेछ॰) 

 

(ञ) सााँझ करीब ७:०० बजे कायणिम समान्द्रप्तपधछ धवधभन्न धजल्लाबाट आएका समू्पणण 

सहभागीहरू सोही धदन र्धकण नेछन्॰ महाधधवेशन अवधधभरर सहभागीहरूले अनुशाधसत 

भएर बसु्नपनेछ॰ महाधधवेशन थथलमा कुनै धकधसमको धुम्रपान गनुण गराउनु हुाँदैन॰  
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श्री प्रमुख जू्य 

केन्द्रिय धनवाणचन सधमधत 

जनमत पाटी 

धवर्य: मनोनयन पत्र 

 

महोदय, 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा जनमत पाटीको महाधधवेशन २०७७ मा म धनम्न पदको लाधग योग्य भएकोले आफ्नो 

उमे्मदबारी धदएको छु॰ उमे्मदबारी मनोनयन शुल्क रू ५००० (धर्ताण नहुने) जनमत पाटीको खातामा मेरो 

नामबार्ट जम्मा गरेको रसीद यसैसाथ संलग्न छ॰  

 

उमे्मर्दबारी  वर्दएको पर्द: ....................................................... 

समूह:  (क) खुल्ला  (ख) मधहला  (ग) गैरआवासीय मधेशी संघ  (घ) अन्य............................ 

 

उमे्मदबारको नाम:............................................................................ मोबाइल नं....................... ............................ 

जनमत पाटी सदस्यता नं...................................................................सदस्यता धलएको धमधत:.............................. 

प्रदेश....................................................................................................धजल्ला............. ............................................ 

गाउाँपाधलका/नगरपाधलका:................................................................वडा नं......................................................... 

धलङ्ग.........................उमेर.............................धशक्षा............................पेशा........................ ...................................... 

संधक्षप्त राजनैधतक पररचय तथा योगदान 

............................................................................................................................. ...................................................... 

.......................................................................................................................................... ......................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

                                                                                                         ............................. 

धमधत:……………………………………….       हस्ताक्षर 

 

कृपया धनम्न कागजातहरू संलग्न गरेर मनोनयन पत्र janamatparty@gmail.com मा इमेल गनुणहोला॰ १. 

बैंकको भौचरको प्रधतधलपी  २. सदस्यता पत्रको प्रधतधलपी ३. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी ॰  

जनमत पार्टीको बैंक खाता:- नाम: JANAMAT PARTY, A/C No: 142010 000505 5001 CURRENT ACCOUNT 

NPR, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, वानेश्वर, काठमाडौं, SWIFT Code: RBBANPKA 

 

उम्मेदबारको फोटो 
टााँस्नहुोऱा उम्मेदबारको फोटो 
टााँस्नहुोऱा 

mailto:janamatparty@gmail.com


13 
 

 

         

 

श्री प्रमुख जू्य 

केन्द्रिय धनवाणचन सधमधत 

जनमत पाटी 

धवर्य: मनोनयन धर्ताण 

 

महोदय, 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा जनमत पाटीको महाधधवेशन २०७७ मा म धनम्न पदको उमे्मदबारी धदएकोमा सो 

उमे्मदबारी धर्ताण धलन चाहेकोले राजीखुशी सहीछाप गदणछु॰ 

 

उमे्मर्दबारी  वर्दएको पर्द: ....................................................... 

समूह:  (क) खुल्ला  (ख) मधहला  (ग) गैरआवासीय मधेशी संघ  (घ) अन्य............................ 

 

उमे्मदबारको नाम:............................................................................ मोबाइल नं....................... ............................ 

जनमत पाटी सदस्यता नं...................................................................सदस्यता धलएको धमधत:.............................. 

प्रदेश....................................................................................................धजल्ला............. ............................................ 

गाउाँपाधलका/नगरपाधलका:................................................................वडा नं............................................. ............ 

धलङ्ग.........................उमेर.............................धशक्षा.............................पेशा.............................................................. 

 

 

                                                                                                         ............................. 

धमधत:……………………………………….       हस्ताक्षर 

 

 

नोट: कृपया मनोनयन धर्ताणको धनवेदन janamatparty@gmail.com मा इमेल गनुणहोला॰ 

 

         

 

  

mailto:janamatparty@gmail.com
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श्री प्रमुख जू्य 

केन्द्रिय धनवाणचन सधमधत 

जनमत पाटी 

धवर्य: दाबीधवरोध सम्बन्धमा 

 

महोदय, 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा जनमत पाटीको महाधधवेशन २०७७ को धवर्यमा महाधधवेशन प्रधतधनधध/मतदाता 

सूची/उमे्मदबारी सम्बन्धी मेरो धनम्नअनुसारको दाबी धवरोध रहेको छ॰  

 

दाबीधवरोध (प्रमाण सधहत) 

................................................................................................ ................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................... 

भवदीय                                                                                                          

............................. 

 

धमधत:……………………………………….       हस्ताक्षर 

 

दाबी गनेको नाम:............................................................................. मोबाइल नं................................................... 

जनमत पाटी सदस्यता नं...................................................................सदस्यता धलएको धमधत:.............................. 

प्रदेश....................................................................................................धजल्ला............. ............................................ 

गाउाँपाधलका/नगरपाधलका:................................................................वडा नं......................................................... 

 

 

नोट: कृपया आधधकाररक प्रमाण सधहत दाबीधवरोध janamatparty@gmail.com मा इमेल गनुणहोला॰  

 

mailto:janamatparty@gmail.com

