
२०७८ चैत्र १५ गते 

जनमत पार्टी 

केन्द्रीय पययवेक्षक खर्टाइएको बारे 

 

(क) मममत २०७८ चैत्र ५ गते बसेको केन्द्रीय समममतको मिस्ताररत बैठकले स्थानीय मनिााचन २०७९ मा उमे्मदबार उठाई 

मिजय हामसल गना तपमसल बमोमजम  पयािेक्षकहरू केन्द्रीय स्तरबाट खटाइएको छ॰ सूची यसैसाथ संलग्न छ॰ 

 

(ख) स्थानीय मनिााचन २०७९ को लामग मनमित् पयािेक्षक नतोमकएको ठाउँमा सोही स्थानीय तहको अध्यक्षले सो मजमे्मबारी 

पूरा गनेछ र मजल्ला समममतले सोको अनुगमन गनेछ॰ केन्द्रबाट तोमकएको पयािेक्षकले जनमत पाटीको स्थानीय तहको 

प्रमुख र उमे्मदबारको समन्वयममा काम गनेछ॰  

 

(ग) पययवेक्षकको काम, कतयब्य र अधिकार: 

1. सशक्त उमे्मदबार मसफाररश भएको छ मक छैन? अनुगमन गने र मिकल्प केन्द्रीय समचिालयलाई सुझाउने॰ 

2. अझ सशक्त राम्रो उमे्मबार भेमटएको छ, भने केन्द्रीय समचिालयलाई खबर गने॰ मसफाररशमा भइरहेको 

हेरफेरको बारेमा केन्द्रीय समचिालयलाइ तुरुनै्त अिगत गराउने॰  

3. उमे्मदबारहरूको लामग आिश्यक कागजातहरो मडमजटल प्रमतमलपी संकलन गने 

 उमे्मदबारहरूको नागररकता, मतदाता पररचय पत्र, दमलत भए सो प्रमामणत भएको प्रमाणपत्र, फोटो  

 समथाक, प्रस्तािक र बूथ/मतदान प्रमतमनमधको सबैको नाम, मोबाइल नं. को सूची तैयार गने (हरेक 

उमे्मदबारको लामग एक-एक र फरक-फरक समथाक र प्रस्तािक आिश्यक भए पमन िैकल्पल्पक 

रूपमा दुई िा सोभन्दा बढीको मििरण तैयार गने) 

 समथाक, प्रस्तािक र बूथ/मतदान प्रमतमनमधको नागररकता, मतदाता पररचय पत्र र  फोटो 

 उमे्मदबार, समथाक, प्रस्तािन र मतदान प्रमतमनमधको नाम सम्बल्पित पामलका/िडा/बूथको मतदाता 

नामािलीमा छ मक छैन जाँच गने 

4. सम्बल्पित पामलकाको प्रमुख/उपप्रमुख र िडाका सबै उमे्मदबारहरूको WhatsApp गु्रप बनाउने र सोमाफा त् 

आिश्यक समन्वय र सहकाया गने 

5. हरेक िडा-िडामा मनिााचन केल्पन्द्रत प्रमशक्षण मदने (फारम भना, प्रचारप्रसार तथा घरदैलो गना अभ्यास गराउने, 

मिमभन्न ऐनकानून र आचार संमहतासँग पररमचत गराउने) 

6. चुनाि प्रचार-प्रसारको लामग नयाँ फे्लक्स, पचाा, मिमडयो समहतका प्रचार सामग्री िेबसाइटबाट मलएर 

उमे्मदबारहरूमा मितरण गने र छपाउन िा तैयार गना लगाउने 

7. बूथ समममत गठन, प्रमशक्षण 

8. युिा दस्ता गठन, प्रमशक्षण 

9. सांसृ्कमतक टोली गठन, प्रमशक्षण 

10. ममहला टोली गठन, प्रमशक्षण 

11. पाटीले उमे्मदबारको लामग मदएको मनोनयन पत्र उमे्मदबारलाई बाँटने 

12. २०७९ िैशाख ११ र १२ गते स्थानीय मनिााचन कायाालयमा भौमतक रूपमा उपल्पस्थत भई सबै उमे्मदबारी दताा गना 

मद्दत गने (त्यसकोलामग पूिा तैयारी गरेर समेत राख्नु पने) 



13. िैशाख ११ गते नै सबै उमे्मदबार हरेक िडा र पदको लामग खडा  भए-नभएको (मनोनयन पत्र दायर गरे नगरेको) 

सुमनमित् गने, र त्यसको ररपोटा बनाएर समयमै केन्द्रीय समचिालयलाई गने॰ िैशाख ११ गते दताा हुन छुटेकालाई 

िैशाख १२ गते आफ्नो मनगरानीमा दताा गराउन लगाउने 

14. सम्बल्पित िडा/पामलकाको मतदाता नामािली उमे्मदबारहरूलाई उपलब्ध गराउइमदने 

15. स्थानीय पचाा उपलब्ध गराउने र छपाउन सहयोग गने 

16. प्रचार-प्रसार गना मद्दत गने (फे्लक्स छपाएर)  

17. हाम्रो पाटीको समग्र ल्पस्थमत कस्तो छ, कुन पाटी बमलयो रहेको देल्पखन्छ, हामीले मजत्न मलनु पने रणनीमत के हो 

आमद मिषयमा बसु्तगत समीक्षा गरी केन्द्रीय समचिालयमा आफ्नो रायसुझाि प्रसु्तत गने, सो राय 

उमे्मदबारहरूलाई पमन बताउने 

18.  त्यहाँ कुनै समस्या छ? त्यहाँ राम्रो गना के गनुा पछा  ? त्यहाँ कुनै मििाद ममलाउनु पछा  ? आमद कुरा गने र सकेसम्म 

मििाद त्यही ंममलाइमदने॰  

19. सदस्यता ठेली संकलन गने 

20. अन्य 

 

 


