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रा1पा नेपालको <बधान २०७८ 
1>तावना 

• रािABय एकता,  अखGडता र साव%भौKमकताको रLा गन%,  
• सब ैधम% 1Oत सदभाव र समभाव राPदै, सब ैधम%का <बच सहकाय% गदS, पणू% धाKम%क >वतVWताको 

माVयता 1Oत 1Oतव$ध रहँदै तथा सनातन ZहVदरुाABको माVयता 1Oत आ>था राPदै पर"परादे\ख 
चKल आएको सनातन धम% सं>कृOत, मु̂ यमाVयता र पर"पराको स"व$%धन गन%, 

• बहुलवादको माVयतामा आधा_रत समावेशी 1जातVWलाई सcुढ तु̂ याउन, 

• >वतVW र OनAपL Vयाय1णालfको आधारमा काननुी राgयको अवधारणा काया%Vवयन गन% 
• सामािजक Vयाय र समानताको Kस$धाVतमा आधा_रत उदार अथ%तVWको धरातलमा सबल र 

स"ब$ृध नेपाल Oनमा%णमा योगदान परुाउन  
राABवादf नेपालf जनताहhको एक साझा संगठनको आवkयकता महसशु गरेर सं7वधानको प_र/धKभW 
रहf ”रािABय 1जातVW पाटm नेपाल”को >थापना, संचालन तथा  nयव>थापनलाई 1जातािVWक, समावेशी, 
>वpछ, 7वkवसनीय र पारदशr बनाउनको Oनि"त यो 7वधान तयार ग_रएको छ ।  

 
 

प#र%छेद–१ 

*ारि-भक 

१. दलको नाम र *ार-भः (१)यस 7वधानको नाम “रािABय 1जातVW पाटm नेपालको 7वधान २०७८” 

रहनेछ।  

(२) यो 7वधान पाटmको केिVwय काय%सKमOतबाट पा_रत भएको KमOत देखी 1ार"भ हुनेछ। 
 

२. प#रभाषाः 7वषय वा 1सyगले अकz अथ% नलागेमा यस 7वधानमाः 
(क) “अ/धवेशन” भVनाले यस 7वधानको 7वKभVन धारामा उ^लेख भए बमोिजमको 1देश, 

िज^ला, गाउँ/नगर तथा वडा तहमा आयोजना हुने दलको स"बिVधत तहको Oनवा%चन 
लगायत 7वधान बमोिजमको अ/धकार 1योग गन% सLम भेलालाई स"झन ुपछ%।  

(ख) “आयोग” भVनाले सं7वधानको धारा २४५ बमोिजम गठन भएको Oनवा%चन आयोगलाई 
स"झन ुपछ%। 

(ग) “आयोगको स"बिVधत काया%लय” भVनाले वडा, गाउँ/नगर र िज^ला सKमOतको हकमा 
स"बिVधत िज^ला Oनवा%चन काया%लय, 1देश सKमOतको हकमा स"बिVधत 1देश 
Oनवा%चन काया%लय र केVwfय सKमOतको हकमा Oनवा%चन आयोग केVwfय काया%लयलाई 
स"झन ुपछ%। 

(घ) “ऐन” भVनाले राजनीOतक दल स"बVधी ऐन, २०७३ लाई स"झन ुपछ%। 

(ङ) “सKमOत” भVनाले केVw, 1देश, िज^ला, गाँउ/नगर, वडा काय%सKमOतलाई स"झन ुपछ%। 
र यो श�दले दलका 7वKभVन सKमOतह�लाई समेत जानाउँनेछ । 

(च) “काय%कारf अ/धकार” भVनाले दलको तफ% बाट Oनण%य गन% 7वधान बमोिजम 1ा�त 
अ/धकार स"झन ुपछ%।  
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(छ) “केVwfय काय% सKमOत” भVनाले केVwfय तहमा गठन र प_रचालन हुने दलको काय%कारf 
सKमOत स"झन ुपछ%। 

(ज) “केVwfय Oनकाय” भVनाले केVwfय तहमा गठन र प_रचालन हुने काय%कारf सKमOत 
लगायत अVय सKमOत स"झन ुपछ%। 

(झ) “कोष” भVनाले पाटmको कोषलाई स"झन ुपछ%। 

(ञ) “तो�कए बमोिजम” भVनाले यस 7वधानको अ/धनमा रहf दलले बनाएको Oनयमावलfमा 
तो�कए बमोिजमको कुरा स"झन ुपछ%। 

(ट) “दल/पाटm” भVनाले “रािABय 1जातVW पाटm नेपाल"लाई स"झन ुपछ%।  

(ठ) “नगरपाKलका” भVनाले नगरपाKलका, उपमहानगरपाKलका र महानगरपाKलका समेतलाई 
स"झन ुपछ% । 

(ड) “पदा/धकारf” भVनाले यस 7वधान बमोिजम Oनवा%/चत वा गठन हुने सKमOतका अ�यL, 

संयोजक लगायतका सब ैसद>यलाई स"झन ुपछ%। यो श�दले कुन ै Oनिkचत काय%का 
ला/ग कुन ैOनकायमा दलको तफ% बाट 1OतOन/ध�व गन% तो�कएको 1OतOनधलाई समेत 
जनाउनेछ।   

(ढ) “पाKलका” भVनाले गाउँपाKलका र नगरपाKलकालाई स"झन ुपछ%। 

(ण) “1देश सKमOत” भVनाले 1देश तहमा गठन र प_रचालन हुने दलको काय%कारf सKमOत 
स"झन ुपछ% । 

(त) “1मखु पदा/धकारf” भVनाले अ�यL वा महामVWीलाई स"झन ु पछ% र यो श�दले 
7वभाग वा अVय सKमOतका अ�यL/संयोजक र स/चवलाई समेत जनाउनेछ।  

(थ) “1देश Oनकाय” भVनाले 1देश तहमा गठन र प_रचालन हुने काय%कारf सKमOत लगायत 
अVय सKमOत स"झन ुपछ%। 

(द) “महा/धवेशन” भVनाले केVwfय तहमा आयोजना हुने केVwfय तहको सKमOतको 
Oनवा%चन, 7वधान संशोधन लगायत 7वधान बमोिजमको अ/धकार 1योग गन% सLम 
भेलालाई स"झन ुपछ%।  

(ध) “मा/थ^लो समOत” भVनाले वडा तहको सKमOतको हकमा गाउँ/नगर सKमOत, गाउँ/नगर 
कKमटf/सKमOतको हकमा, िज^ला कKमZट/सKमOत, िज^ला कKमटf/सKमOतको हकमा 
1देश कKमटf/सKमOत, 1देश कKमटf/सKमOतको हकमा केVwfय कKमटf/सKमOतलाई 
स"झन ुपछ%।  

(न) “7वधान” भVनाले “.रािABय 1जातVW पाटm नेपाल” को 7वधान २०७८ लाई स"झन ुपछ%। 

(प) “सद>य” भVनाले दलको सद>यता 1ा�त nयि�त स"झन ुपछ%।  

(फ) “सभा/प_रषद” भVनाले 7वधान बमोिजमको अ/धकार 1योग गन% सLम सभा/प_रषदलाई 
स"झन ुपछ%।  

(ब) “समावेशी समहू” भVनाले मZहला, दKलत, आZदवासी जनजाOत, खस आय%, मधेसी, थाh, 

मिु>लम, 7पछ�डएको LेW, अपांगता भएका nयि�त, यवुा लगायत दलको Oनयमावलfमा 
तो�कएको वग%, LेW र समदुायलाई स"झन ुपछ%।  
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(भ) “संसदfय दल” भVनाले संघीय संसद वा 1देश सभामा दलको तफ% बाट 1OतOन/ध�व गन� 
सद>यह� सि"मKलत रहेर संघीय वा 1देश तहको संसदमा गठन हुने दलको 
संयVWलाई स"झन ुपछ%।  

(म) “सयंVW” भVनाले दल स�चालनका ला/ग केVw देखी >थानीय तह स"म गठन र 
प_रचालन हुने दलका 7वKभVन Oनकायलाई स"झन ुपछ%।  

(य) “सं7वधान” भVनाले नेपालको सं7वधानलाई स"झन ुपछ%।  

(र) “संयोिजत संगठन” भVनाले पाटmको Kस$धाVत1Oत 1Oतव$ध रहf गठन भएका सब ै
तहका पेशागत तथा nयावसाOयक भात ृतथा भ/गनी संगठनह�लाई जनाउने छ । 

 
प#र%छेद–२ 

दलको नाम र काया9लय स-ब<धी ?यवAथा 
 
३. पाटEको नाम र काया9लयः (१) यस पाटmको नाम “रािABय 1जातVW पाटm नेपाल” रहनेछ र 
संLेपमा “रा1पा नेपाल” भOनने छ । अ�ेंजी भाषामा Rastriya Prajatantra Party Nepal  भOनने छ र संLेपमा 
RPP Nepal भOनने छ । 

 (२) पाटmको केVwfय काया%लय काठमाGडौ िज^ला काठमाGडौ महानगरपाKलका वडा नं.४ 
मा रहनेछ।  

(३) पाटmले यस 7वधान बमोिजमका आ�ना काय%�म स�चालन र nयव>थापनको ला/ग 
1�येक 1देश र >थानीय तहमा 1देश तथा >थानीय काया%लय >थापना र स�चालन गन�छ।  

 
४.  पाटE AवशाHसत र संगLठत संAथा हुनेः  (१) रा1पा नेपाल अ7विpछVन उ�रा/धकारवाला एक 

>वशाKसत सगंZठत सं>था हुनेछ। 

(२)  पाटmले ऐनको अ/धनमा रहf nयि�त सरह चल वा अचल स"प7� 1ा�त गन%, 
भोगचलन गन%, बेच<बखन गन% वा अVय �कKसमले nयव>थापन गन% स�नेछ। 

(३) पाटmले आ�नो नामबाट नाKलश उजरु गन% र दल उपर सोहf नामबाट नाKलश उजरु 
ला�न स�नेछ। 

(४) पाटmले ऐनको अधीनमा रZह nयि�त सरह करार गन% र करार बमोिजमको अ/धकार 
1योग गन% वा दाOय�व Oनवा%ह गन% स�नेछ।  

 
 
 

प#र%छेद–३ 

पाटEको छाप, Pच<ह र झSडा 
 

५. पाटEको छापः पाटmको आ�नो काम कारवाहfको OनKम� अनसुचूी–१ बमोिजमको एउटा छुटै छाप 
हुनेछ।  

६. पाटmको Pच<हः पाटmको /चVह अनसुचूी– २ मा nयव>था भए बमोिजम हुनेछ।  
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७. झSडाः पाटmको झGडा अनसुचूी– ३ मा nयव>था भए बमोिजम हुनेछ।  

८. दलको घोषणाप[ः (१) पाटmको आ�नो घोषणापW हुनेछ। 

(२) पाटmले आ�नो घोषणापWमा आवkयकता अनसुार संशोधन गन% स�नेछ।  
 

प#र%छेद–४ 

पाटEको Hस\धा<त, उ\दे^य र काय9_म 
 
९. बचैा#रक दश9न तथा आदश9 पcुष तथा माग9दश9क Hस\धा<तः    

(क) सनातन वZैदक मु̂ य, माVयता तथा रािABयता र 1जातVWको /चVतनमा आधा_रत “स"बद%नवाद” 

रा1पा नेपालको वचैा_रक दश%न हुनेछ । 

 (ख) राABOनमा%ता �ी ५ बडामहाराजा/धराज प�ृवीनारायण शाहलाई रा1पा नेपालले आदश% प�ुषका �पमा 
स"मान गन�छ तथा �ी ५ बडामहाराजा/धराज प�ृवीनारायण शाहबाट 1OतपाZदत “Zदnय उपदेश“लाई 
माग%दश%क Kस$धाVतको hपमा �हण गन�छ । 

१०. उ\दे^यः पाटmको उ$देkय देहाय बमोिजम हुनेछः 
नेपालf जनतामा Oनहfत साव%भौमस�ा, वहुदलfय 1जातVW तथा 1चKलत सं7वधान 1Oत 1Oतब$ध रहf, 
रा1पा नेपालको मPुय उदेkय देहाय बमोिजम हुनेछ— 

(क) नेपालf समाजमा 7व$यमान धाKम%क, सामािजक, सां>कृOतक, भा7षक, जातीय एवं व/ग%य 7व7वधताको 
स"मान र सरंLण गदS रािABय एकता सcृढ तु̂ याउने, 

(ख) अखGड नेपालको भावनालाई आ�मसात गदS नेपालको भौगोKलक Kसमाना एवं रािABय अखGडताको 
रLा गन�, 
(ग) नेपालको आVत_रक माKमलामा कुनपैOन राABको /थचोKमचो र ह>तLेप हुन नZदने तथा रािABय 
साव%भौKमकता र >वाKभमानको संरLण गन�, 
(घ) सव%धम% समभाव र पणू% धाKम%क >वतVWताको माVयता अLु�ण राPदै पर"परादे\ख 1चलनमा रहेको 
सनातन धम% (ZहVद,ु बौ$ध, �करात तथा 1कृOत पजुन) सं>कृOत, पर"परा एवं मु̂ यमाVयताको संरLण र 
स"ब�धन गन�, 
(ङ) सनातन ZहVदरुाABको माVयता 1Oत आ>था, <बkवास र 1Oतव$धता रा�,े 

(च) उदार अथ%OनOतको अबल"बन गदS 1�येक नेपालf जनताको जीवन>तर माथी उठाउने, गरfबी हटाउने 
तथा नेपालको सम� आ/थ%क <बकासमा योगदान परुाउने, 

(छ) राgयका सब ैअगंमा समावेशी र समानपुाOतक 1OतOन/ध�व सOुनkचत गन�, 
(ज) काननुी राgयको Kस$धाVतको पणू% पालना गन� गराउने, 

(झ) मानव अ/धकार र मान7वय मु̂ यलाई राgय संचालनको आधार बनाउने, 

(ञ) �Aटाचारमा शVुय सहनशीलता कायम गरf देशमा सशुासन कायम गन�, 
(ट) असंल�नता, पंचशीलको Kस$धाVत र संय�ुत राABसघंको बडापW 1Oत 1Oतव$ध रहँदै <बkवका सब ै
मलुकुहhसँग शािVत र म<ैWपणू% स"बVध 7व>तार  गन� । 

(ठ) समाजमा 7व$यमान सब1ैकारका 7वभेद, छुवाछुत र असमानताको अV�य गन�, 
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(ड) सं7वधान र ऐनको अ/धनमा रहf समान राजनीOतक 7वचारधारा, दश%न र काय%�ममा 1Oतव$ध 
nयि�तह�लाई संगZठत गरf राजनीOतक काम कारबाहf स�चालन गनु%।  
 

११. उ\दे^य *ािeतका लाPग ग#रने काय9ः(१) रा1पा नेपालले धारा १० मा उ^लेख भएका 
उ$देkय 1ाि�तका ला/ग 7वKभVन काय% स�चालन गन�छ।  

(२) धारा १० बमोिजमका उ$देkय 1ा�त गन% पाटmलाई आवkयक पन� भवन Oनमा%ण गन� वा 
भाडामा वा Kलजमा Kलने र क"�यटुर, टेKलफोन, टाइपराइटर, �या�स ज>ता काया%लय सामान तथा 
सवारf साधन ख_रद गन� वा भाडामा Kलई 1योग गन�। 

(३) पाटmलाई आवkयक पन� कम%चारf Oनय�ुत गन� तथा Oतनको सेवाका शत%ह� Oनधा%रण 
गन�।  

(४) ब�कमा खाता खोKल पाटmलाई 1ा�त रकम ब�कमा ज"मा गरf ब�क खाता संचालन गन�।  

(५) पाटmको काय% स�चालनको ला/ग आवkयकता अनसुार अचल स"प7� ख_रद गन� एवम ्
7वधान र दलको Oनयमावलf बमोिजम उ�त स"पती बेच<बखन गन�।  

(६) आ�ना नीOत, काय%�म, योजना वा रणनीOत साव%जOनक गन� वा सो 7वषयमा 1चार 
1सार गन�। 

(७) सं7वधान र ऐन बमोिजम आफूसँग स"ब$ध सं>थाको गठन गन� वा गराउने। 

(८) आ�ना नीOत, काय%�म वा योजना काया%Vवयन गन% वा गराउन आवkयकता अनसुार 
शािVतपणू% जलुसु, आमसभा वा � यालfआयोजना गन�। 

(९) पाटmको उ$देkय तथा काय%�म1Oत जनसाधारणको समथ%न र सहयोग 1ा�त गन%का 
ला/ग �यसको 1चार 1सार गन� गराउने । 

(१०) मलुकुको आ/थ%क, सामािजक वा साँ>कृOतक 7वकासको नीOत, योजना र काय%�म 
जनसमL ^याउने। 

(११) रािABय अथ%तVWलाई आ�मOनभ%र, >वतVW तथा उVनOतशील बनाउँदै >वतVW र सम$ृध 
अथ%तVWको 7वकास गन% योगदान पयुाउने। 

(१२) राजनीOतक वा नाग_रक 7वकासको उ�1ेरक 1OतOन/धको �पमा जनताको राजनीOतक 
सचेतना अKभव$ृ/ध गन�। 

(१३) नाग_रकका हक, Zहत र सरोकार पZहचान गन� र �य>ता हकको 1चलन, Zहत तथा 
सरोकारको स"बोधन गन% आवkयक 1यास गन�। 

(१४) सब ै �कKसमका सामािजक भेदभाव, Zहसंा, छुवाछुत वा 7वभेदको अV�य गरf 
समतामलूक समाजको Oनमा%ण गन% योगदान प�ु याउने। 

(१५) सशुासन पाउने नाग_रकको हकलाई nयवहारमा काया%Vवयनमा ^याउन सरकारf वा गैर 
सरकारf LेWमा आवkयक पहल गन� र �यस 1योजनका ला/ग सरकारf संयVWलाई सहयोग गन�। 

(१६) 1जातVWको 1व$%बन, 7वकास वा सcुढfकरणका ला/ग अVय आवkयक काम गन� वा 
गराउने। 
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(१७) >वयंसेवी भावनाको 7वकास, साव%भौKमकताको 1व$%बन, मानव अ/धकार, सामािजक 
Vयाय, शािVत र अZहसंालाई उ�1े_रत हुने खालका काय%�म स�चालन गदS सामािजक स$भाव र 
एकता अKभव$ृ/ध गन�। 

(१८) पाटmको उ$देkय परुा गन% तो�कए बमोिजम आवkयक अVय काम गन�। 
 

 
प#र%छेद–५ 

पाटEको सदAयता, नवीकरण शfुक र अHभलेख स-ब<धी ?यवAथा 
 
१२. सदAयताको *कारः पाटmमा देहाय बमोिजमका सद>यह� रहने छनः 
(क) साधारण 

(ख) ��याशील 

१३. सदAयता *ािeतका लाPग आव^यक योiयताः(१) पाटmको सद>यता 1ा�त गन%का ला/ग देहाय 
बमोिजमको यो�यता पगेुको हुन ुपन�छः– 

(क) नेपालf नाग_रक भएको, 
(ख) अठार वष% उमेर परुा गरेको, 
(ग) �Aटाचार, जबरज>ती करणी, मानव बेच<बखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध 7व�¢ 7वतरण 

तथा Oनकासी वा पठैारf, स"प7� श$ुधीकरण, अपहरण स"बVधी कसरू वा नOैतक पतन 
दे\खने अVय फौgदारf कसरूमा कैदको सजाय नपाएको,    

(घ) नेपाल सरकार, 1देश सरकार वा >थानीय तहको >वाKम�व वा OनयVWणमा रहेको वा 
>वशाKसत सं>थाको बहालवाला 1ा�यापक, KशLक वा कम%चारfको पदमा बहाल नरहेको,  

(ङ) कुन ै साव%जOनक पद धारण गरेको कारणबाट सं7वधान तथा काननू बमोिजम राजनीOतक 
दलको सद>य हुन अयो�य नरहेको।  

 
 
१४. सदAयता समािeतः (१) देहायको अव>थामा कुन ैnयि�तको पाटmको सद>यता कायम रहने छैनः– 

  (क) धारा १४ बमोिजम सद>यता 1ा�त गन% नस�ने भएमा, 
  (ख) यस 7वधान बमािजमको 1��या परुा गरf दलले सद>यताबाट हटाएमा, 
  (ग) आ�नो पदबाट Zदएको रािजनामा >वीकृत भएमा,  
  (घ) म�ृय ुभएमा, 
  (ङ) ऐन बमोिजम दलले गन% नहुने भनी तो�कएको कुन ै काय% गरे गराएको 1मा\णत 

भएमा,  
  (च) स"बिVधत सद>यले दल �याग गरेको Kल\खत सचूना Zदएमा, 
  (छ) ऐन बमोिजम दल �याग गरेको माOनने काय% गरे वा गराएमा, 
  (ज) अकz दलको सद>यता 1ा�त गरेमा,   
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१५. सदAयता शfुकः पाटmको सद>यता शु̂ क देहाय बमोिजम हुनेछः– 

 (क) साधारण सद>यता शु̂ क  १० (दश) hपयैा  

 (ख) स��य सद>यता शु̂ क वा7ष%क १०० (सय) hपयैा र चार वष%को एकमAुठ ३०० (Oतन सय 
hपयैा) 

  
१६.  पाटEको सदAयता *दान गनj काय9kवPधः(१) धारा १३ बमोिजमको यो�यता पगेुको nयि�तले दलको 

सद>यता Kलने काय%7व/ध पाटmले तोके बमोिजम हुनेछ।  
 
१७.  सदAयता नkवकरणः(१) सद>यता न7वकरण स"बVधी nयव>था पाटmले तोके बमोिजम हुनेछ।  
   
१८.  सदAयता दता9 lकताबः(१) यस प_रpछेद बमोिजम पाटmले 1दान गरेको 1�येक सद>यको 

सद>यताको 1कार खु̂ ने गरf तो�कएको ढाँचामा स"बिVधत पाKलका, िज^ला, 1देश र केVwमा 
सद>यता दता% �कताब रा\खनेछ। 

(२) सद>यता 1दान गरेको KमOतले स"बिVधत पाKलका >तरको सKमOतले पV£ ZदनKभW, 

िज^ला र 1देश सKमOतले एक मZहनाKभW र केVwfय समOतले तीन मZहनाKभW उपधारा (१) 
बमोिजमको दता% �कताबमा सद>यको अKभलेख कायम गन�छन।   

 
१९. शपथ mहण स-ब<धी अ<य ?यवAथाः पाटmको स��य सद>यले सद>यता 1ा�त गरेपOछ अनसुचूी–४ 

बमोिजमको सपथ �हण गनु% पन�छ। साथ,ै पाटmको सब ैतहमा Oनवा%/चत र मनोOनत पदा/धकारf र 
सद>यह�ले पOन सोहf बमोिजम शपथ �हण गनु% पन�छ । 

  
२०. सदAयको काम, कत9?य र अPधकारः पाटmको सद>यको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय बमोिजम 

हुनेछः– 

(क) साधारण सद>यः 
(१) दलको Kस$धाVत, <बचार र काय%�म वारे सव%साधरण जनतालाई वोध गराउने । 

(२) पाटmको काय%�महhमा सहभागी हुने । 
   
(ख) स��य सद>यः  

  (१) मZहनामा कि"तमा ४० घGटा पाटmको काममा ��याशील रहने । 

(२) 7वKभVन वग%, LेW र समदुायमा पाटmको संगठन र 1भाव 7व>तारमा सहयोग गन� । 

  (३) पाटmले तो�कZदएको िज"मेवारf वहन गन� । 

  (४) पाटmलाई आवkयक स^लाह Zदने । 

(५) पाटmलाई OनयKमत लेKभ Zदने तथा अथ% संकलन काय%मा सहयोग गन� । 
 

प#र%छेद–६ 

पाटEको संगठनाnमक संरचना स-ब<धी ?यवAथा 
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२१. सoगठनाnमक संरचनाः(१) रा1पा नेपालको संगठना�मक ढाँचा देहाय बमोिजम पांच तहको हुनेछः 
(क) वडा >तरः 
१. वडा अ/धवेशन 

२. वडा काय%सKमOत 
३. बथु सKमOत 
 
(ख) गाउँ तथा नगर>तरः 
१. गाउँ अ/धवेशन 

२. गाउँ काय% सKमOत 

३. महानगर/उपमहानगर/नगर अ/धवेशन 

४. महानगर/उपमहानगर/नगर काय% सKमOत 
 
(घ) िज^ला >तरः 
१. िज^ला अ/धवेशन 

२. िज^ला काय% सKमOत 
 
(ङ) 1देश >तरः 
१. 1देश अ/धवेशन 

२. 1देश काय% सKमOत 
 
(च) केVwfय >तरः 
१. केिVwय महा/धवेशन 

२. केिVwय प_रष$ 

३. केिVwय काय% सKमOत 

४. केVwfय काय% स"पादन सKमOत 

(२) उपधारा (२) बमोिजमको ढाँचामा 1Oतकुल असर नपन� गरf पाटmको केVwfय काय%सKमOतले 
आवkयकता अनसुार पाटmको सyगठना�मक संरचनामा सामाVय हेरफेर गन% स�नेछ। 

(३) उपधारा (३) बमोिजम भएको संरचनाको हेरफेरको Oनण%य भए पkचात लग� ै स"पVन हुने 
महा/धवेशनमा अनमुोदनका ला/ग पेश गनु% पन�छ।  

 
प#र%छेद–७ 

काय9सHमpत र पदाPधकारq स-ब<धी ?यवAथा 
 
२२. के<rqय काय9सHमpतः(१) केVwमा काय%कारf अ/धकार सZहतको एक केVwfय काय%सKमOत रहनेछ।  

(२) उपधारा (१) बमोिजमको सKमOतमा देहाय अनसुार पदा/धकारfह� रहनेछन।  

(क) अ�यL 

(ख) उपा�यL 
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(ग) महामVWी 
(घ) कोषा�यL 

(ड) सहमहामिVW 

(च) 1व�ता 
(छ) सहकोषा�यL 

(ज) सहायक महामVWी 
(झ) सह1व�ता  

(३) उपधारा (२) बमोिजमका पदा/धकारfहh म�य अ�यLको Oनवा%चन केVwfय 
महा/धवेशनबाट 1�येक ५ (पाँच) बष%मा ग_रनेछ। अVय पदा/धकारfहh केिVwय काय%सKमOतका 
सद>यह� म�यबाट अ�यL$वरा मनोOनत हुनेछन ्। 

(४) उपधारा (१) बमोिजमको केVwfय काय%सKमOतमा पदा/धकारf सZहत कुल ३२६ 
सद>यहh रहनेछन ्। �यसम�य  ६० (साठ¤) 1Oतशत अथा%त १९२ जना सद>यह�को Oनवा%चन 
महा/धबेशनबाट हुनेछ । चाKलस 1Oतशत अथा%त १३३ जना अ�यLबाट मनोOनत हुनेछन ् । 
Oनवा%/चत हुने १९२ म�ये ६४ मZहलाको ला/ग तथा बाँक¢ १२८ मZहला तथा प�ुष दवुकैा ला/ग 
खलुा रहने छ । Oनवा%चन 1योजनको Oनि"त देहाय बमोिजमको "कल>टर" छु¦टाईने छ । 

क) ६४ जना मZहलाको Oनवा%चन देहाय बमोिजम हुनेछ ◌ः 
मधेशी – १० 

आZदवासी जनजाOत – १२ 

उ�पी�डत – ४ 

म>ुलfम – २ 

कणा%लf – २ 

था� – २ 

खलुा – ३२ 
 
ख) बाँक¢ १२८ जनाको Oनवा%चन देहाय बमोिजम हुनेछ ◌ः– 

मधेशी – १४ 

आZदवासी जनजाOत – १८ 

उ�पी�डत – ४ 

म>ुलfम – ४ 

कणा%लf – २ 

था� – २ 

1वास – ४ 

खलुा – ८० 
 

(५) उपधारा (१) बमोिजमको केVwfय काय%सKमOतमा कुल सद>य संPयाको कि"तमा एक Oतहाई मZहला 
सद>य रहनेछन।  
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(६) उपधारा (१) बमोिजमको केVwfय काय%सKमOतमा Oनवा%चन वा मनोनय गदा% नेपालको सामािजक 
7व7वधता 1Oत7वि"वत हुने गरf समानपुाOतक समावेशी Kस$धाVतका आधारमा तो�कए बमोिजमको 
संPयामा सद>य रहनेछन। 

 
 
२३. के<rqय काय9स-पादन सHमpतः 
 
अ�यLको Kसफा_रसमा केिVwय काय%सKमOतबाट तो�कएका ए�काईस (२१) सद>यह� तथा पदा/धकारfहh 
रहेको केVwfय काय% स"पादन सKमOत गठन हुनेछ । अनशुासन सKमOत, VयाOयक सKमOत, Oनवा%चन 
सKमOत र लेखा सKमOतका अ�यLह� तथा 1देश अ�यLह� केVwfय काय% स"पादन सKमOतको पदेन 
सद>य हुनेछन ्।  
 
२४. के<rqय सPचवालयः पाटm अ�यL सZहत केVwfय काय%सKमOतका ११ (एघार) जना सद>यहh रहेको 
केVwfय स/चवालय रहने छ । केVwfय काय%सKमOत र केVwfय काय% स"पादन सKमOतको Oनण%य 
काया%Vवयन गन� तथा पाटmको कामकाज गन� िज"मेवारf स/चवालयको हुनेछ । 
 
 
२६. *देश काय9सHमpतः(१) 1�येक 1देशमा काय%कारf अ/धकार सZहतको 1देश काय%सKमOत रहनेछ। 

(२) उपधारा (१) बमोिजमको 1देश काय% सKमOतको गठन देहाय वमोिजम हुनेछः 
(क) अ�यL–१, उपा�यL– एक मZहला सZहत –३, स/चव– १, 1व�ता –१, कोषा�यL–१, सह स/चव २ जना 
र सद>यह� समेत गरf पदेन वाहेक कि"तमा ३५ (पOैतस) जनास"म रहनेछन ्। 1देश काय% सKमOतको 
सद>य सPंया �कटान गदा% ८ (आठ) माW िज^ला LेW भएका िज^लामा ३५ जना र �यसपOछ 1�येक 
थप िज^लामा २/२ (दईु दईु जनाको दरले संPया थप गनु% पन�छ । 

(ख) अ�यL र ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>य 1देश अ/धवेशनले आफु म�येबाट Oनवा%/चत गन�छ । वाँक¢ 
४० (चाKलस) 1Oतशत सद>य अ�यLले 1देश अ/धवेशनका सद>यह� म�येबाट मनोOनत गन�छ । 1देश 
काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारfह� अ�यLले तो�नेछ । 

(ग) स"बिVधत 1देशबाट 1OतOन/ध�व गन� पाटmको केVwfय सद>य एवं स"बिVधत 
1देशसभा/1OतOतOन/धसभामा पाटmको तफ% बाट Oनवा%/चत सांसदह� 1देश काय%सKमOतका पदेन सद>य रहने 
छन ्। 

(३) उपधारा (२) बमोिजमका पदा/धकारfह�को Oनवा%चन 1देश अ/धवेशनबाट 1�येक ५ (पाँच) बष%मा 
ग_रनेछ।  

(४) उपधारा (१) बमोिजमको 1देश काय%सKमOतमा कुल सद>य संPयाको कि"तमा एक Oतहाई मZहला 
सद>य रहनेछन।  

(५) उपधारा (१) बमोिजमको 1देश काय%सKमOतमा Oनवा%चन, मनोनयन वा Oनयिु�त गदा% सामािजक 
7व7वधता 1Oत7वि"वत हुने गरf समानपुाOतक समावेशी Kस$धाVतका आधारमा तो�कए बमोिजमको 
संPयामा सद>य रहने छन। 
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२७. िजfला काय9सHमpतः (१) 1�येक िज^लामा काय%कारf अ/धकार सZहतको िज^ला काय%सKमOत रहनेछ। 

 (२) उपधारा (१) बमोिजमको िज^ला काय%सKमOतमा देहाय अनसुार सद>य तथा 
पदा/धकारfह� रहनेछन।  

(क) िज^ला काय% सKमOतमा अ�यL–१, एक मZहला सZहत उपा�यL–३, स/चव–१, 1व�ता–१, कोषा�यL–१, 

सहस/चव–२ जना र सद>यह� समेत गरf पदेन वाहेक २५ (पpचीस) दे\ख ६५ (पसै¦ठ¤) जनास"म 
रहनेछन ्। िज^ला काय% सKमOतको सद>य संPया �कटान गदा% १ (एक) माW Oनवा%चन LेW भएका 
िज^लामा २५ जना र �यसपOछ 1�येक थप Oनवा%चन LेW ६/६ (छ/छ) जनाको दरले संPया थप 
गनु%पन�छ । 

(ख) िज^ला काय% सKमOतको अ�यL र ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>य िज^ला प_रष$ले आफुम�येबाट 
Oनवा%/चत गन�छ । वाँक¢ ४० (चाKलस) 1Oतशत सद>य अ�यLले िज^ला प_रष$का सद>यह� म�येबाट 
मनोOनत गन�छ । िज^ला काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारfह� अ�यLले तो�नेछ । 

(ग) स"बिVधत िज^ला KभWका 1देशसभा र 1OतOन/धसभा LेWीय समVवय सKमOतका अ�यLह� पदेन 
सद>य   रहनेछन ्। 

(घ) स"बिVधत िज^लाबाट 1OतOन/ध�व गन� पाटmको केVwfय सद>य एवं सांसदह� पदेन सद>य हुनेछन ्
। 

(ङ) िज^ला KभWका नगर काय% सKमOतका अ�यLह� पदने सद>य हुनेछन ्। 

(च) िज^ला काय% सKमOतले आ�नो बठैक नबसेको समयमा अOतआवkयक <बषयमा Oनण%य गन%का ला/ग 
पदा/धकारfह� र थप ९ सद>यह� रहेको िज^ला काय% स"पादन सKमOत गठन गन% स�नेछ । 

२८. *देशसभा pनवा9चन tेu[य सम<वय सHमpतः 
1देशसभा Oनवा%चन Lे<Wय समVवय सKमOतमा देहाय बमोिजमका सद>यह� रहने छनः 
(क) 1देशसभा Oनवा%चन LेWKभWका पाटm गांउ काय%सKमOतका अ�यLह�, 

(ख) सि"�Vधत 1देशसभा Oनवा%चन LेW KभWका पाटm नगर काय%सKमOतका  पदा/धकारfह�, 

(ग) स"बिVधत 1देशसभा Oनवा%चन LेWKभWबाट संOघय र 1देश संसदमा पाटmको तफ%  Oनवा%/चत 
सांसदह�, 

घ) स"बिVधत 1देशसभा Oनवा%चन LेWKभWबाट केिVwय काय%सKमOत, 1देश काय%सKमOत र िज^ला 
काय%सKमOतमा 1OतOन/ध�व गन� सद>यह�, 

 (ड) स"बिVधत 1देशसभा Oनवा%चन LेWKभWका गांउपाKलका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपाKलकामा 
Oनवा%/चत मेयर तथा उपमेयरह�, 

(च) समVवय सKमOतका सद>यह�ले आफु म�यबाट एकजना अ�यL Oनवा%/चत गन�छन ्। 

(छ) 1देशसभा Oनवा%चन Lे<Wय समVवय सKमOतको बठैक बष%मा कि"तमा दईुपटक ब>न ुपन�छ । 
बठैकले आ�नो Oनवा%चन LेW KभWका पाटm संगठनको सcुZढकरण, ��याशील सद>यता 7वतरण, 1KशLण, 

7वKभVन तहका चनुावको तयारfका वारेमा छलफल गरf आबkयक Oनण%य गन�छ । 
 
२९. *pतpनPधसभा pनवा9चन tेu[य सम<वय सHमpतः– 

 1OतOन/धसभा Oनवा%चन Lे<Wय समVवय सKमOतमा देहाय बमोिजमका सद>यह� रहने छन:् 

(क) स"बिVधत 1OतOन/धसभा Oनवा%चन LेWKभWका पाटm गांउ काय%सKमOतका अ�यL, 
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(ख) सि"�Vधत 1OतOन/धसभा Oनवा%चन LेW KभWका पाटm नगर काय%सKमOतका  पदा/धकारfह�, 

(ग) स"बिVधत 1OतOन/धसभा Oनवा%चन LेWKभWबाट संOघय र 1देश संसदमा पाटmको तफ%  Oनवा%/चत 
सांसदह�, 

घ) स"बिVधत 1देशसभा Oनवा%चन LेWKभWबाट केिVwय काय%सKमOत, 1देश काय%सKमOत र िज^ला 
काय%सKमOतमा 1OतOन/ध�व गन� सद>यह�, 

  (ड)स"बिVधत 1OतOन/धसभा Oनवा%चन LेWKभWका गांउपाKलका र नगर÷उपमहानगर÷महानगरपाKलकामा 
Oनवा%/चत मेयर तथा उपमेयरह� 

(च) समVवय सKमOतका सद>यह�ले आफु म�यबाट एकजना अ�यL Oनवा%/चत गन�छन ्। 

(छ) 1OतOन/धसभा Oनवा%चन Lे<Wय समVवय सKमOतको बठैक बष%मा कि"तमा दईुपटक ब>न ुपन�छ । 
बठैकले आ�नो Oनवा%चन LेW KभWका पाटm संगठनको सcुZढकरण, ��याशील सद>यता 7वतरण, 1KशLण, 

7वKभVन तहका चनुावको तयारfका वारेमा छलफल गरf आबkयक Oनण%य गन�छ । 

३०. गाउ/नगर काय9 सHमpतः(१) 1�येक गाँउ तथा नगरपाKलकामा काय%कारf अ/धकार सZहतको गाँउ तथा 
नगरपाKलका काय%सKमOत रहनेछ। 

(२) उपधारा (१) बमोिजमको पाKलका काय%सKमOतमा देहाय अनसुार पदा/धकारfह� रहनेछन। 

(क) गाउँ काय% सKमOतमा अ�यL–१, एक मZहला सZहतको उपा�यL–३, स/चव–१, कोषा�यL–१, सहस/चव–

२ र सद>यह� गरf ३१ जनास"म रहनेछन ्। 

(ख) नगर काय% सKमOतमा अ�यL–१, एक मZहला सZहत उपा�यL–३, स/चव–१, कोषा�यL–१, सहस/चव –

२ जना र सद>यह� समेत गरf वडाको संPयाको आधारमा २१ (ए�काइस) दे\ख ४३ (<WचाKलस) जना 
स"म रहनेछन ्।  

(ग) गाउँ काय% सKमOतका अ�यL र ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>य स"बिVधत स"विVधत अ/धवेशनले 
Oनवा%/चत गन�छ, वाँक¢ ४० (चाKलस) 1Oतशत सद>य Oनवा%/चत अ�यLले अ/धवेशनका सद>यह� 
म�येबाट मनोOनत गन�छ । अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारf 
तो�नेछ । 

(घ) नगर काय% सKमOतका अ�यL र ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>य स"बिVधत अ/धवेशनले Oनवा%/चत 
गन�छ, वाँक¢ ४० (चाKलस) 1Oतशत सद>य अ�यLले प_रष$ सद>यह� म�येबाट मनोOनत गन�छ । 
अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारf तो�नेछ । 

(३) पाKलका काय%सKमOतमा कुल सद>य संPयाको कि"तमा एक Oतहाई मZहला सद>य रहनेछन।  

(४) पाKलका काय%सKमOतमा Oनवा%चन, मनोनयन वा Oनयिु�त गदा% सामािजक 7व7वधता 1Oत7वि"वत हुने 
गरf समानपुाOतक समावेशी Kस$धाVतका आधारमा तो�कए बमोिजमको संPयामा सद>य रहने छन। 

(५) गाँउ तथा नगर  काय%सKमOत स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
३१. वडा प#रषद/वडा काय9 सHमpतः 
(क) गाउँपाKलका/नगरपाKलकाको वडामा पाटmको साधारण सद>यता Kलएका सब ै साधारण सद>यह� 
स"बिVधत वडा प_रषदका सद>य हुनेछन ्। 
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(ख) गाउँपाKलकामा वडा काय% सKमOत गठन गन% स"बिVधत वडामा कि"तमा ५१ (एकाउVन जना) 
साधारण सद>य भएको हुन ुपद%छ । गाउँपाKलकाको वडा काय%सKमOतमा अ�यL – १, मZहला एक सZहत 
उपा�यL – ३, स/चब–१, कोषा�यL – १, सह स/चब – १ र सद>यह� समेत गरf १५ जना स"म रहने छन ्
। 

वडा प_रषदका सद>यह�ले आफुम�येबाट अ�यL–१ र ११ जना अथा%त ७५ (पचह�र) 1Oतशत सद>यह� 
Oनवा%चन गन�छन ् । अ�यLले प_रष$ सद>यह� म�येबाट  ३ जना अथा%त २५ (पिpचस) 1Oतशत 
सद>यह� मनोOनत गन�छन ् । अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारf 
तो�नेछ । 
 
ग) नगरपाKलकामा वडा काय% सKमOत गठन गन% स"बिVधत वडामा कि"तमा ७५ (पचह�र) जना 
साधारण सद>य हुन ु पद%छ । नगरपाKलकाको वडा काय%सKमOतमा अ�यL – १, मZहला एक सZहत 
उपा�यL – ३, स/चव–१, कोषा�यL – १, सह स/चव – १ र सद>यह� समेत गरf २१ जना स"म रहने छन ्
। 

वडा प_रषदका सद>यह�ले आफुम�येबाट अ�यL–१ र १५ जना अथा%त ७५ (पचह�र) 1Oतशत सद>यह� 
Oनवा%चन गन�छन ् । अ�यLले प_रष$ सद>यह� म�येबाट  ५ जना अथा%त २५ (पिpचस) 1Oतशत 
सद>यह� मनोOनत गन�छन ् । अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारf 
तो�नेछ । 
 
(घ) उपमहानगरपाKलकामा वडा काय% सKमOत गठन गन% स"बिVधत वडामा कि"तमा १०१ (एकसय एक) 
जना साधारण सद>य हुन ुपद%छ । उपमहानगरपाKलकाको वडा काय%सKमOतमा अ�यL – १, मZहला एक 
सZहत उपा�यL – ३, स/चव–१, कोषा�यL – १, सह स/चव – १ र सद>यह� समेत गरf ३१ जना स"म 
रहने छन ्। 

वडा प_रषदका सद>यह�ले आफुम�येबाट अ�यL–१ र २३ जना अथा%त ७५    (पचह�र) 1Oतशत 
सद>यह� Oनवा%चन गन�छन ् । अ�यLले प_रष$ सद>यह� म�येबाट  ७ जना अथा%त २५ (पिpचस) 
1Oतशत सद>यह� मनोOनत गन�छन ् । अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट 
पदा/धकारf तो�नेछ । 
 
(ड) महानगरपाKलकामा वडा काय% सKमOत गठन गन% स"बिVधत वडामा कि"तमा १५१ (एकसय 
एकाउVन) जना साधारण सद>य हुन ुपद%छ । नगरपाKलकाको वडा काय%सKमOतमा अ�यL – १, मZहला 
एक सZहत उपा�यL – ३, स/चव–१, कोषा�यL – १, सह स/चव – १ र सद>यह� समेत गरf ४१ जना 
स"म रहने छन ्। 

वडा प_रषदका सद>यह�ले आफुम�यबाट अ�यL–१ र ३० जना अथा%त ७५ (पचह�र) 1Oतशत सद>यह� 
Oनवा%चन गन�छन ् । अ�यLले प_रष$ सद>यह� म�येबाट  १० जना अथा%त २५ (पिpचस) 1Oतशत 
सद>यह� मनोOनत गन�छन ् । अ�यLले स"बिVधत काय% सKमOतका सद>यह� म�येबाट पदा/धकारf 
तो�नेछ । 

३१. १ बथु सभा/बथु काय9सHमpतः 
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(क) Oनवा%चन आयोगबाट Oनधा%_रत गांउपाKलका र नगरपाKलकाको हरेक बथु अVतग%तको LेWमा पाटmको 
साधारण सद>यता Kलएका सब ैसद>यह� भएको एक बथु सभा रहने छ ।  

(ख) बथु सभाका सद>यह� म�यबाट गांउ काय%सKमOतले कि"तमा ५ जना रहेको बथु काय%सKमOत गठन 
गन�छ  । तर एउटा वडामा एउटा माW बथु भएको अव>थामा बथु सKमOत गठन ग_रने छैन, आवkयकता 
अनसुार टोल सKमOतह� गठन गन% स�कनेछ । 
 
३२. kवभागहcः (१) दलको काम कारबाहfलाई सब ैवग%, समदुाय, जातजाOत, भाषाभाषी र LेW स"म सहज 

�पमा स�चालन गन% गराउन दलले यस दफामा उ^लेख भए अनसुार 7वKभVन तहमा 7वभागह�को 
गठन र प_रचालन गन�छ।  

(२) केVwमा देहाय बमोिजमका 7वभाग र सKमOतह� रहनेछनः 
 
क) संगठन 7वभाग 

ख) सामािजक 7वभाग 

ग) अनसुVधान तथा योजना 7वभाग 

घ) आ/थ%क 7वभाग 

ड) अ©तरािABfय स"वVध 7वभाग 

च) >थानीय Oनकाय प_रचालन 7वभाग 

छ) 1KशLण 7वभाग 

ज) 1चार 7वभाग 

झ) आZदवासी जनजाOत 7वभाग 

ञ) तराइ मधेश 7वभाग 

ट) गैª सरकारf सँ>था समVवय 7वभाग 

ठ) संयोिजत सँगठन समVवय 7वभाग 

ड) कला साZह�य तथा सँ>कृOतक 7वभाग 

ढ) धम% तथा सँ>कृOत समVवय 7वभाग 

ण) खेलकूद 7वभाग 

त) जनस"पक%  7वभाग 

थ) सहकारf सं>था समVवय 7वभाग 

द) सचूना तथा 17व/ध 7वभाग 

ध) सँगीत तथा चल/चW 7वभाग 

न) 1वास 7वभाग 

प) स"पक%  समाज समVवय 7वभाग 

फ) अKभलेख तथा मू̂ याyकन 7वभाग 

ब) 7वपद nयव>थापन 7वभाग 

भ) अपांग Zहत स"ब�धन 7वभाग 

म) मानव अ/धकार तथा काननु 7वभाग 
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य) वातावरण तथा 1ाकृOतक «ोत �यव>थापन सKमOत 

र) KशLा सKमOत  

ल) उ$योग वा\णgय LेW समVवय सKमOत 

व) यातायात LेW समVवय सKमOत 

श) पय%टन LेW समVवय सKमOत 

(३) उपधारा (२) बमोिजमका 7वभागमा तो�कएको संPयामा पदा/धकारfह� रहनेछन।  

(४)1देश काय%सKमOत, िज^ला काय%सKमOत, गाँउ तथा नगरपाKलका काय%सKमOतहhले आवkयकता अनसुार 
7वभाग र सKमOतह� गठन गन�छन ्।  

(५) उपधारा (४) बमोिजमका 7वभागमा तो�कएको संPयामा पदा/धकारfह� रहनेछन।  

(६) 7वKभVन तहका 7वभागह�को गठन स"विVधत तहको काय%सKमOतहhबाट ग_रनेछ।  

(७) 7वभागमा कुल सद>य सPंयाको कि"तमा एक Oतहाई मZहला सद>य रहनेछन।  

(८) 7वभागमा समावेशी समहूबाट समानपुाOतक समावेशी Kस$धाVतका आधारमा तो�कए बमोिजमको 
संPयामा सद>य रहनेछन। 

(९) यस धारा बमोिजम गठन हुने 7वभागको स"बVधमा अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
 

प#र%छेद– ८ 
 

संसदqय दल तथा संसदqय बोड9 
३३. संसदqय दलः (१) सyघीय संसद वा 1देश सभाको Oनवा%चनमा पाटmको तफ% बाट Oनवा%/चत 1�येक 

सद>यह� ससंदfय दलको सद>य रहने गरf सyघीय तथा 1देश संसदfय दल गठन ग_रनेछ।   

(२) पाटmको सyघीय तथा 1देश ससंदfय दल स"बVधी अVय nयव>था स"बिVधत 
संसदfय दलको 7वधानमा उ^लेख भए बमोिजम हुनेछ।  

 
३४. संसदqय बोड9ः (१) पाटmका अ�यL वा Oनजले तोकेको केVwfय सद>यको अ�यLतामा संसदfय बोड% 

गठन ग_रने छ । संसदfय बोड%मा अ�यL सZहत ७ (सात जना सद>यहh रहने छन ्र 

(२) संसदfय बोड%ले पाटmको तफ% बाट 1देशसभा तथा संOघय संसदको चनुावमा भाग Kलनेउमेदवारको 
छनौट स"बिVध मापदGड र काOय%7व/ध बनाउने छ । उपरो�त बमोिजमकोमापदGड र काय%7व/ध अनसुार 
उमेदवार छनौट गरf केVwfय काय%सKमOतमा पेश गन�छ । 

 
 

प#र%छेद–९ 

pनवा9चन र मनोनयन स-ब<धी ?यवAथा 
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३५. pनवा9चन सHमpतः(१) केVwfय काय%सKमOत, 1देश काय%सKमOत, िज^ला काय%सKमOत, , गाउँ/नगर, वडा 
काय%सKमOत लगायत 7वधान बमोिजम Oनवा%चन गनु%पन� अVय सKमOतको Oनवा%चन स"पVन गन%का 
ला/ग केVwfय तहमा >थायी संरचनाको �पमा एक Oनवा%चन सKमOत रहनेछ।    

  
(२) केिVwय काय%सKमOतले केिVwय काय%सKमOतका सद>यह� म�येबाट अ�यL, सद>यस/चव तथा नौ (९) 
जना सद>यह� भएको ”केिVwय Oनवा%चन सKमOत” गठन गन�छ । 

(३) यस 7वधान बमोिजम पाटmको 7वKभVन तहका काय%सKमOतह�को Oनवा%चन स"पVन गन� गराउने 
िज"मेवारf केVwfय Oनवा%चन सKमOतको हुनेछ । 

(४) केVwfय Oनवा%चन सKमOतले पाटmको वडादे\ख 7वKभVन तहका काय%सKमOतह�, केVwfय महा/धवेशन 
1OतOन/ध तथा केVwfय काय%सKमOतको Oनवा%चनको OनKम� आबkयक Oनयमावलf, Oनद�Kशका तयार गरf 
केिVwय काय%सKमOतमा पेश गन�छ । केिVwय काय%सKमOतबाट पा_रत भएपOछ सो अन�ुप काया%Vवयन गन� 
िज"मेवारf केिVwय Oनवा%चन सKमOतको हुनेछ । 

(५) उपधारा (१) बमोिजमको Oनवा%चन सKमOतमा एक Oतहाई मZहला सद>य रहनेछन। 

(६) Oनवा%चन सKमOत स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
३६. महाPधवेशन तथा अPधवेशनबाट pनवा9चन हुनेः (१) केVwfय, 1देश, तथा >थानीय तहका सKमOतह�को 

Oनवा%चन स"बिVधत तहको महा/धवेशन तथा अ/धवेशनबाट माW ग_रनेछ।  

(२) 7वधान बमोिजम स"बिVधत तहको सKमOतमा मZहलाको संPया Oनवा%चनबाट पOुत % हुन 
नसकेमा मनोनयन हुने संPयाबाट उ�त संPया पOुत % ग_रनेछ।  

 
३७. अkव^वासको *Aतावः (१)सब ैतहका काय%सKमOतका अ�यL लगायत पदा/धकारf 7व�$द स"बिVधत 

तहका अ/धवेशनका सद>यह�को ३३ (त7े�स) 1Oतशत सद>यले अ7वkवासको 1>ताव स"बिVधत 
तहको काय%सKमOतमा दता% गराउन स�नेछन।  

(२) उपधारा (१)बमोिजम पेश हुन आएको अ7वkवासको 1>ताव स"बिVधत तहको 
अ/धवेशनको स"पणू% सद>य सyPयाको दईु Oतहाइ बहुमतबाट पा_रत भएमा Oनज पदम�ुत 
हुनेछन।् 

(३) उपधारा (१) बाहेक अVय पदा/धकारf 7व�$द स"बिVधत तहका काय%सKमOतका 
सद>यह�को ३३ (त7े�स) 1Oतशत सद>यले अ7वkवासको 1>ताव स"बिVधत तहको अ�यL 
समL दता% गराउन स�नेछन।  

(४) उपधारा (१०) वा (११) बमोिजम पेश हुन आएको अ7वkवासको 1>ताव स"बिVधत 
तहको काय%सKमOतको स"पणू% सद>य सyPयाको दईु Oतहाइ बहुमतबाट पा_रत भएमा Oनज 
पदम�ुत हुनेछन।् 

(५) अ�यLको 7व�$द परेका अ7वkवासको 1>ताव मा/थ Oनण%य गन% बोलाईएको बठैकको 
अ�यLता उपा�यLले गन�छ। 

(६) अ7वkवासको 1>ताव स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
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प#र%छेद – १० 

महाPधवेशन, अPधवेशन र प#रषद स-ब<धी ?यवAथा 
 
३८. महाPधवेशन तथा अPधवेशनः(१) दलको महा/धवेशन तथा अ/धवेशन स"बVधी nयव>था देहाय 

बमोिजम हुनेछः– 

(क) रािABय महा/धवेशन,   

(ख) 1देश अ/धवेशन  

(ग) िज^ला अ/धवेशन 

(घ) गाउँ/नगर अ/धवेशन 

(ङ) वडा अ/धवेशन 

(२) रािABय महा/धवेशन दलको सवzpच Oनकायको �पमा रहनेछ  

(३) उपधारा (१) को खGड (क) बमोिजमको महा/धवेशन 1�येक पाँच पाँच बष%मा 
आयोजना ग_रनेछ।   

(४) यस दफामा अVयW जनुसकैु कुरा ले\खएको भए तापOन कुन ैरािABय 7वप�ी, महामारf 
वा 1कोपको कारण तो�कएको अव/धKभW ै महा/धवेशन वा अ/धवेशन स"पVन गन% नस�कने 
अव>था सजृना भएमा महा/धवेशनको हकमा दलको केVwfय सKमOत र अVय तहको अ/धवेशनको 
हकमा स"बिVधत अ/धवेशन आयोजना गनु% पन� दाOय�व भएको स"बिVधत तहको सKमOतले 
बढfमा अकz छ मZहनाKभW अ/धवेशन आयोजना गन� गरf Oनण%य गन% स�नेछ।  

 
३९. महाPधवेशन *pतpनPधः (१) दलको रािABय महा/धवेशन 1OतOन/ध स"बVधी nयव>था देहाय 

बमोिजम हुनेछः– 
 
क. देशका स"पणु% गांउपाKलका तथा नगर/उपमहानगर/महानगरपाKलकाका पाटmका अ�यLह�, 

ख. देशका स"पणु% 1देशसभा LेWीय समVवय सKमOत, 1OतOन/धसभा LेWीय समVवय सKमOत, िज^ला 
काय%सKमOत र 1देश काय%सKमOतका पाटmका अ�यLह�, 

ग. 1�येक 1OतOन/ध सभा Oनवा%चन LेWKभWका पाटmका ��याशील सद>यह�बाट देहाय बमोिजम 
महा/धवेशन 1OतOन/धह� 1�यL Oनवा%/चत हुनेछन ्◌ः  

मZहला –२, उ�पी�डत – १, आZदवासी÷जनजाOत÷ मधेसी÷ था�÷ म>ुलfम÷अ^पसंPयक÷ 7पछ�डएको LेW बाट 
२  र अVयबाट २ गरf ज"मा ८ जना । 

घ) केVwfय अ/धवेशन स"पVन ग_र सकेका केVwfयतहका 1�येक भात ृसंगठनबाट १ मZहला सZहत ४ 
जना । 

ङ) पाटmसंग आब$ध रहेका 1वास ि>थत संयोिजत सं>थाबाट केिVwय काय%सKमOतले तोकेको मापदGड 
अनसुार बZढमा २५ जना । 
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च) उपरो�त बमोिजम महा/धवेशन 1OतOन/धको ज"मा संPयाको ५ 1Oतशत पाटmको ��याकलापमा 
7वशषे योगदान गरेको तथा Oनवा%चनमा 7वशषे कारणबश भाग नKलएका nयि�तह� म�येबाट अ�यLले 
मनोOनत गरेका nयि�तह� । 
 
४०. के<rqय प#रषदः पाटmको केिVwय प_रषदमा देहाय बमोिजम सद>यह� रहनेछनः 
१) केिVwय काय% सKमOतका सद>यह�, 

२) पाटmका तफ% बाट 1देशसभा र 1OतOन/धसभामा Oनवा%/चत सांसदह�, 

३) पाटmका 1देश काय% सKमOत, िज^ला काय% सKमOत र 1देशसभा Lे<Wय समनVवय सKमOत, 

1OतOन/धसभा LेWीय समVवय सKमOत तथा महानगरपाKलका, उपमहानगरपाKलका र नगरपाKलकाका 
पाटmका अ�यLह�, 

४) केिVwय अ/धवेशन स"पVन गरf सकेका पाटmसंग आव$ध संयोिजत जन व/ग%य संगठनका केिVwय 
अ�यLह� 

४१. *देश अPधवेशनः 
(क) 1देश अ/धवेशनमा देहाय बमोिजमका सद>यह� रहनेछनः् 
१. स"बिVधत 1देशKभWका गाउँ, नगर, 1देशसभा Oनवा%चन सKमOत, 1OतOन/धसभा र िज^ला काय% 
सKमOतका अ�यLह�, 

(२) स"बिVधत 1देशKभWका िज^ला काय%सKमOतले छनौट गरf पठाएका २ मZहला सZहत ४ जना 
1OतOन/धह� 
 
४२. िजfला अPधवेशन 

(क) िज^ला अ/धवेशनमा देहाय वमोिजमका 1OतOन/धह� रहनेछन ्◌ः 
१. िज^ला KभWका सब ैगाउँ काय% सKमOतका अ�यLह�, 

२. िज^ला KभWका सब ैनगर काय%सKमOतका अ�यL तथा नगर काय%सKमOतले छानी पठाएका मZहला–१, 

उि�प�डत–१ सZहत ४ जना, 
३. िज^ला KभWका सब ैनगरपाKलका÷उपमहानगरपाKलका÷महानगरपाKलकाका वडा अ�यLह�, 

४. िज^ला अ/धवेशन स"पVन ग_र सकेका संयोिजत संगठन 1�येकबाट अ�यL सZहत ४ जना 
 
(ख) एउटा माW 1OतOन/धसभा Oनवा%चन LेW भएको िज^लाको हकमा िज^ला प_रष$को गठन देहाय 
वमोिजम हुनेछः 
१. िज^ला अVतग%तका 1देशसभा Oनवा%चन LेWीय काय% सKमOतका पदा/धकारf तथा सद>यह�, 

२. िज^ला KभWका सब ैगाउँ काय% सKमOतका अ�यLह� �था गांउ काय%सKमOतले छानी पठाएका मZहला–
१, उि�प�डत–१ सZहत ४ जना, 
३. िज^ला KभWका सब ैनगर काय%सKमOतका अ�यL तथा नगर काय%सKमOतले छानी पठाएका मZहला–१, 

उि�प�डत–१ सZहत ४ जना, 
४. िज^ला KभWका सब ैनगरपाKलका÷उपमहानगरपाKलका÷महानगरपाKलकाका वडा अ�यLह�, 

५. िज^ला अ/धवेशन स"पVन ग_र सकेका संयोिजत संगठन 1�येकबाट अ�यL सZहत ४ जना 
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(ग) एउटा पOन गाउँ काय% सKमOत नभएको तथा नगर काय% सKमOत माW भएको िज^लाको हकमा 
िज^ला प_रष$को गठन देहाय वमोिजम हुनेछः 
१.  िज^ला KभWका सब ैनगर काय%सKमOतका पदा/धकारf तथा सद>यह�, 

२. िज^ला KभWका सब ैनगरपाKलका÷उपमहानगरपाKलका÷महानगरपाKलकाका वडा अ�यLह� तथा वडा 
काय%सKमOतले छानी पठाएका मZहला–१, उि�प�डत–१ सZहत ४ जना, 
५. िज^ला अ/धवेशन स"पVन ग_र सकेका संयोिजत संगठन 1�येकबाट अ�यL सZहत ४ जना 
 
४३. गाँउ/नगर अPधवेशनः 
गाउ/महानगर/उपमहानगर/नगर अ/धवेशनमा देहाय बमोिजमका 1OतOन/धह� रहने छनः 
(क) गांउपाKलकाका स"पणु% वडा काय%सKमOतका पदा/धकारf तथा सद>यह� भएको पाटmको गाउँ 
अ/धवेशन तथा नगरपाKलका/उपमहानगरपाKलका/महानगरपाKलकाको स"पणु% वडा काय% सKमOतका 
पदा/धकारf र सद>यह� भएको पाटmको नगर अ/धवेशन गठन हुनेछ । 

(ख) गाउँ अ/धवेशनले गाउँ काय% सKमOत र महानगर/उपमहानगर/नगर अ/धवेशनले स"बिVधत तहको 
नगर काय%सKमOत Oनवा%/चत गन�छ । 
 
४४. वडा अPधवेशनः  

स"विVधत वडा KभWका साधारण सद>यह� वडा अ/धवेशनका 1OतOन/ध हुनेछन ् 
 
४५. uबशषे महाPधवेशन तथा अPधवेशनः  दलको 7वशषे महा/धवेशन स"बVधी nयव>था देहाय बमोिजम 

हुनेछः– 

(क) महा/धवेशन तथा स"बिVधत तहका अ/धवेशनका २५ (पिpचस) 1Oतशत 1OतOन/धहhले यथो/चत 
कारण सZहत माग गरेमा साठ¤ Zदन KभW स"विVधत तहका अ�यLले <बशषे महा/धवेशन तथा 
अ/धवेशन बोलाउन ुपन�छ । 

  
(ख) यस धारा बमोिजम आयोजना हुने 7वशषे रािABय महा/धवेशन तथा अ/धवेशनमा स"बिVधत तहको 
त�काल अOघ स"पVन महा/धवेशन तथा अ/धवेशनका 1OतOन/धह� 7वशषे रािABय महा/धवेशन तथा 
अ/धवेशनका 1OतOन/ध हुनेछन।  
 
 
४६. महाPधवेशन तथा अPधवेशनको काम कत9?य र अPधकारः (१) केिVwय महा/धवेशनको काम, कत%�य र 
अ/धकारः 
१) अ/धवेशन स�चालन गन%का ला/ग आवkयक 7वKभVन संयVW तथा साKमOतह�को गठन गन�,   
२) केिVwय काय% सKमOतको अ�यL र ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>यह�को Oनवा%चन गन� , 

३) पाटmको नीOतगत 7वषयह�मा Oनण%य गन�, 
४) केिVwय काय% सKमOतको तफ% बाट 1>ततु राजनOैतक, आ/थ%क र सामािजक नीOत तथा काय%�मह�को 
1Oतवेदन र अVय समसामOयक 1>ताव मा/थ छलफल गरf पा_रत गन�, 
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५) पाटmका बचैा_रक अवधारणा तथा भावी रणनीOत तयार गन�, 
६) पाटmको सम� ��याकलापको Kसँहावलोकन गरf आव>यक Oनद�शन Zदने , 

७) 7वधान सश¬धन गन� । 
 
४७. के<rqय प#रषदको काम कत9?य र अPधकारः 
केिVwय प_रषदका काम, कत%�य र अ/धकार देहाय बमोिजम हुनेछः 
१) केिVwय प_रषदले देशमा 7व$यमान राजनOैतक, आ/थ%क, सामािजक एवम ्अVय समसामOयक 
7वषयह�मा छलफल गरf पाटmको अवधारणा >पAट गन�छ । 

२) पाटmको गOत7व/धको समीLा गरf केिVwय काय% सKमOतलाई आव>यक माग%दश%न गन�छ । 

३) एक महा/धवेशन र अकz महा/धवेशनको वीचको अव/धमा केिVwय काय% सKमOतको Oनवा%चन बाहेक 
महा/धवेशनले गन� कुन ैकाम, कत%�य गनु%पन� अव>था आएमा सो समेत गन% स�नेछ । 

४) रािABय मह�वको 7वषयमा त�ुVत Oनण%य गनु%पन� प_रि>थOत Kसिज%एमा �य>ता 7वषयमा आव>यक 
Oनण%य गरf काया%Vवयन समेत गन�छ । 

(५) केVwfय सभा/प_रषदको काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ। 

४८. *देश, िजfला, पाHलका र वडा अPधवेशनको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) अ/धवेशन स�चालन गन%का ला/ग आवkयक 7वKभVन संयVW तथा साKमOतह�को गठन गन�,   
(२) अ/धवेशनमा स"बिVधत तहको काय%सKमOत बाट 1>ततु 1Oतवेदन उपर छलफल तथा आगामी 
माग%/चW तयार गन�, 
(३) स"बिVधत तह >तरfय नीOत, काय%�म तथा बजेट मा/थ छलफल र >वीकृत गन�,  
(४) स"बिVधत तहको काय%सKमOतका अ�यL तथा ६० (साठ¤) 1Oतशत सद>यह�को Oनवा%चन गन� 
(५) अ/धवेशनले गनु% पन� कुन ै काय% स"बिVधत तहको काय%सKमOतले गन% स�ने गरf अ/धकार 
1�यायोजन गन�,   
 
४९. रािyzय महाPधवेशन तथा अPधवेशनको घोषणाः (१) रािABय महा/धवेशन स"पVन ग_रने KमOत 

समय र >थान तो�क महा/धवेशनको घोषणा केVwfय काय%सKमOतले गन�छ।  

(२) 1देश, िज^ला, गाउँ/नगर तथा वडा अ/धवेशन स"पVन ग_रने KमOत समय र >थान 
तो�क अ/धवेशनको घोषणा स"बिVधत तहको काय%सKमOतले गन�छ।  

(३) उपधारा (२) मा जनुसकैु कुरा ले\खएको भए तापOन 7वधान बमोिजम अ/धवेशन गनु% 
पन� अव/धमा स"बिVधत तहको काय%सKमOतले अ/धवेशन आnवान नगरे वा गराउन नसकेमा 
Oनकट मा/थ^लो तहको काय%सKमOतले �य>तो तहको अ/धवेशन गन� KमOत, समय र >थान तोक¢ 
अ/धवेशन आnहान गनु% पन�छ।  

(४) उपधारा (१), (२), र (३) बमोिजम महा/धवेशन तथा अ/धवेशनको घोषणा भएपOछ 
स"बिVधत तहको कKमटf/सKमOत >वतः महा/धवेशन तथा अ/धवेशन आयोजक सKमOतमा 
�पमाVतरण हुनेछ।  
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५०. रािyzय महाPधवेशन तथा अPधवेशनको pनण9य *माणीकरणः (१) केVwfय महा/धवेशन तथा अVय 
तहको अ/धवेशनको Oनण%य 1मा\णकरणको ला/ग महा/धवेशन/अ/धवेशनले महा/धवेशन/अ/धवेशन 
1OतOन/धह� म�येबाट कि"तमा एकOतहाई मZहला सZहत ७ जना सद>य रहेको Oनण%य 1मा\णत 
सKमOत गठन गनु% पन�छ।  

  
 

प#र%छेद–११ 

kवHभ<न तहका सHमpत, kवभाग तथा पदाPधकारqको काम, कत9?य र अPधकार 
 
५१. के<rqय काय9सHमpतको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) केVwfय कKमटf/सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय बमोिजम हुनेछः– 

केिVwय काय%सKमOतको काम, कत%�य र अ/धकार देहाय बमोिजम हुनेछः 
१) केिVwय महा/धवेशन र केिVwय प_रषदबाट पा_रत नीOत,काय%�म तथा Oनण%यह� काया%Vवयन गन� 
गराउने, 

२) पाटmको उ$घेkय 1ा�तीका ला/ग 7वKभVन काय%�मह� तजु%मा गरf काया%Vवयन गन�, 
३) 7वKभVन तहका काय% सKमOतह�को कामको रेखदेख,मू̂ याyकन,अनगुमन गन� र आव>यकतानसुार 
Oनद�शन र परामश% Zदने , 

४) पाटmका काय%कता%ह�को ला/ग आचारसZहतंा बनाइ लाग ूगन� , 

५) नेपाल राgयभरका ��याशील काय%कता%ह�को अKभलेख रा� े, 

६) रािABय सभा, 1OतOन/ध सभा, 1देश सभाका सद>यह� र >थानीय तहका 1मखुह�को उ"मेदवारको 
मापदGड तय गन�, 
७) आव>यकतानसुार केिVwय तहमा पाटmको 7वKभVन 1योजनका ला/ग सKमOत, 7वभाग र आयोगह� 
गठन गन� तथा काम, कत%�य र अ/धकार तो�ने । 

८) समसामOयक रािABय तथा अ©तरािABय 1kनह� तथा दे\खएका सम>याह� मू̂ याyकन गन� र 
सामधानका उपायह� खोgने, 

९) पाटm मखुपWको 1काशन गन�, 
१०) केिVwय पदा/धकारf तथा सद>यह� र पाटm1Oत 1Oतव$व �यि�तह�लाई 7वKभVन काय%को िज"मेवारf 
र LेWको 7वभाजन गन� , 

११) भात ृसगंठनह�ले गरेका काय%�मह�को मू̂ याyकन गन�, 
१२) पाटmको कुन ैOनकाय Oन>कृय रहेको वा 7वधान 7वप_रत काय%मा संल�न दे\खएमा आव>यकतानसुार 
सचेत गनर,्◌े Oनल"वन गन� र 7वघटन गरf पनु%गठन गन� । 

१३) पाटmको Zहत र >वाथ%मा आघात प�ुने गरf गैरिज"मेवारfपणू% काय% गन� गराउने र पाटmको Oनद�शन 
पालन नगन� तथा पाटmमा फूट सजृना गन� पाटmका पदा/धकारf र सद>य तथा काय% सKमOतलाई 
अनशुासन सKमOतको Kसफा_रसमा सचेत गन�, Oनल"बन गन� तथा सचेत वा Oनल"बन गदा% पOन 
अनशुासन कायम भएको नदे\खएमा पाटmबाट OनAकाशन गन� तथा �य>तो काय% सKमOतलाई 7वघटन 
गन�। 
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१४) यस 7वधानको धारा २५ को उपधारा १२ र १३ बमोिजम 7वघटन भएकामा अकz Oनवा%चन नभए 
स"म �यसरf 7वघटन गरेको पाटmको स"बिVधत काय% सKमOतको >थानमा तदथ% सKमOत गठन गन� । 

१५) पाटmको कोष ब$ृ/ध र संचालन गन� । 

१६) पाटmको संगठना�मक शि�तको अKभब$ृ/ध एवं जनमानसमा पाटmको 1भाव <ब>तार गन% आवkयक 
काम गन� । 

१७) नेपालको सं<बधान र 1चKलत काननू बमोिजम राgयको संरचना,संसZदय Oनवा%चन LेW,गा 7व स र 
नगरपाKलकाह� हेरफेर भएमा आवkयकता अनसुार सांगठOनक �यव>थाह� Kमलाउने । 

१८) पाटmका 7वKभVन Oनकाय र पाटmका भात ृसंगठनह�बाट 1ा�त 1Oतवेदनको छान<बन गरf आवkयक 
Oनद�शन Zदने र आवkयकता अनसुार कारबाहf गन�  । 

१९) संसद र >थाOनय Oनकायको Oनवा%चनमा पाटmको ि>थOतको मू̂ याyकन गन� र �यसपOछ हुने प_रषद 
वा महा/धवेशनमा 1Oतवेदन 1>ततु गन� ।  

२०) अVतरा%ZBय संघ सं>थाह�संग स"पक%  तथा मWैी स"बVध कायम राखी पर>पर Zहत स"ब�धन गन% 
आबkयक काम गन� । 

२१) लेखाप_रLक Oनयिु�त गरf पाटmका सब ैतहका आ/थ%क �यव>थापन >पAट, पारदशr र OनयKमत पान% 
लगाउने । 

२२) पाटmमा मह�वपणू% योगदान पयुा%एका वा पयूा%उन स�ने 7वKशAट �यि�तह�लाई व_रAठ नेता, व_रAठ 
सद>य एवं अVय मानाथ% पदमा मनोOनत गन�, 
२३) पाटm सcुZढकरणको ला/ग आवkयक पन� सब ैकाय%ह� गन� । 

२४) पाटm सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तथा कसलैाई समथ%न गन� वा नगन� स"बVधमा नीOतगत 
Oनण%य गन� । सरकारमा सहभागी हुने अव>थामा सरकारमा जाने मVWीह�को मापदGड तय गन�  । 

२) केVwfय काय%सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
 
५२. के<rqय काय9स-पादन सHमpतको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) केिVwय काय%स"पादन सKमOतको काम, कत%�य र अ/धकारः 
(क) केVwfय काय% सKमOतको बठैक नभएको अव/धमा केVwfय काय% सKमOतले गनु% पन� काम गन�, 
ख) केVwfय काय% सKमOतको Oनण%य काया%Vवयन गन� गराउने तथा अनगुमन गन�, 
ग) केVwfय काय% स"पादन सKमOतले गरेका Oनण%य केVwfय काय% सKमOतबाट अनमुोदन गराउन ुपन�छ । 

घ) केVwfय 7वभागका गOत7व/धह�को सKमLा गरf आवkयक Oनद�शन Zदने, 

(ङ) काय% स"पादन सKमOतको बठैक कि"तमा मZहनाको एक पटक ब>नेछ । 

(२) केVwfय काय%स"पादन सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम 
हुनेछ।  
 
५३. *देश काय9सHमpतको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) 1देश काय%सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय बमोिजम हुनेछः– 

1देश काय% सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकारः 
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(क) स"बिVधत 1देश KभW पाटmको वडा, गा7वस, नगरपाKलका, Oनवा%चन LेW एवं िज^ला >तरfय 
इकाईह�को गठनलाई पणू%ता Zदने र Oतनलाई OनरVतर ��याशील  रा� े। 

(ख) 1देश>तरfय काय%�मह� आयोजना गन� गराउने । 

(ग) केVwfय काय% सKमOत$वारा Oनधा%_रत काय%�मह�को काया%Vवयनमा सदा त�परताका साथ स"पVन 
गन�, 
(घ) िज^ला>तरfय काय%�मह�को अनगुमन, सपु_रवेLण, सहयोगीको भKूमका Oनवा%ह गन�, 
(ङ) आ�नो 1देश KभWका आपmूलाई तो�क Zदएका िज^लाह�का स"पणू% Oनकायह�को 7ववाद समाधानमा 
नेत�ृवदायी भKूमका Oनवा%ह गन�, 
(च) आव/धक �पमा आ�नो 1देशको �मण गरf पाटmलाई द�ुत बनाउन ��याशील रहने, 

(छ) आवkयकतानसुार 1देश KभWका कुन ैOनकाय वा पदा/धकारf वा सद>यले पाटmको आचारसंZहता 
उ^लंघन गरेको छ भVने लागेमा अनशुासनको कारवाहf गन% केVwfय सKमOत समL Kसफा_रश गन�, 
(ज) पाटmले भाग Kलने सब ै1कारका Oनवा%चनह�मा उ"मेदवार छनौट 1��यामा िज^लासंग समVवय र 
सहकाय% ग_र केVwलाई Kसफा_रश गन� । 

(झ) पाटmले 1देश काय% सKमOतले गन� भनी तो�कZदएका अVय काय% गन� । 

(ञ) काया%लयः 1देश काय% सKमOतको काया%लय 1देशको राजधानीमा रहने छ । राजधानी नतो�कएस"म 
केिVwय सKमOतले तोकेको >थानमा रहने छ । 

(ट)  1देश काय%सKमOतले आ�नो बठैक नबसेको समयमा अOतआवkयक <बषयमा Oनण%य गन%का ला/ग 
पदा/धकारfह� र थप ९ सद>यह� रहेको 1देश काय% स"पादन सKमOत गठन गन% स�नेछ । 
 

(२) 1देश कKमटf/सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए 
बमोिजम हुनेछ।  

 
५४. Aथानीय तहका काय9सHमpतको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) वडादे\ख िज^ला>तनर स"मका पाटmका 7वKभVन तहका काय% सKमOतह�को काम, कत%nय तथा 
अ/धकार देहाय वमोिजम हुनेछ ◌ः 
क) पाटmको नीOत, Kस$धाVत, काय%�म तथा Oनद�शनह�को पालना गन�, 
ख) जनताको दैOनक सम>याह� समाधान गन% सहयोग गन�, 
ग) जनताको हकZहत हुने काय%�मको नेत�ृव 1दान गन� र �य>ता काय%�म स�चालन गन�, 
घ) पLपात, अVयाय, अ�याचार, /थचोKमचो लगायत 7व7वध >थानीय सम>याह�को 7वरोधमा काय%�मह� 
स�चालन गन�, 
ङ) पाटm1Oत अनशुासन र लगनशील काय%कता%ह�को जमात तयार गन� । 

च) आआ�नो तहका >थानीय Oनकायह�मा Oनवा%/चत पाटmका सद>यह� र सँयोिजत सँगठनह� बीच 
पर>पर सहयोग,समVवय र सदभावना अKभब$ृ/ध गन� । 

छ) पाटm सँगठनलाई सcुढ बनाउन 1भावकारf योगदान गन% सदा स��य रहने । 

ज) राजनOैतक,आ/थ%क,सामािजक,श®ैLक,�यापा_रक,शािVत सरुLा तथा 7वकास लगायत जनताका 7परमका% 
र सरोकारका 7वषयह�मा आवाज उठाउने तथा ती सम>याह�को सामधानमा पहल गन� । 
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झ) सभा, स"मेलन,सेKमनार,गोिAठ,1KशLण तथा ताKलम आZद गन� गराउने । 

ञ) OनरVतर पाटmको सद>यता अKभब$ृ/ध गन�, सद>यता नवीकरण गन�, स��य सद>यताको लागी 
Kसफा_रस गन� काय%मा ��याशील रहने  

ट) काय%कता%ह�को रेकड% अ�याव$Oयक रा� ेरा� लगाउने । 

ठ) िज^लाको राजनीOतक तथा भौगोKलक प_रि>थती र आव>यकता अनसुार राजनीOतक प_रचालनको 
ला/ग िज^ला काय% सKमOतले िज^ला 7वकास सKमOतको गठनको OनKम� तो�कएको इलाकाह�मा बढfमा 
९ जना स"मको पाटm इलाका समVवय सKमOत गठन गन% स�नेछ । 

 ड) पाटmको Zहत 7वपरfत काम गन�,पाटm KभW फुट ^याउने,पाटm एकतामा खलल ^याउने,पाटm Oनण%य 
उ^लँघन गन� तथा पाटmको आ/धका_रक उ"मेदवारका 7व�$ध उ"मेदवार बVने, समथ%क वा 1>तावक 
बVने र य>ता उ"मेदवारको 1चार 1सार गन� ज>ता काय% गरेमा य>ता पाटm सद>यह�लाई Oनल"वन 
गन% तथा �य>ता सद>यह� उपर अनशुासनको कारवाहf गन% एक तह मा/थको काय% सKमOत तथा 
अनशुासन सKमOतमा Kसफा_रस गन� । 

ढ) िज^ला >तरमा िज^ला र मातहत तहका पाटm काय%कता%ह� उपर अनशुासनको कारवाहfको ला/ग 
Kसफा_रस गन% िज^ला काय% सKमOतले ३ सद>यीय अनशुासन सKमOत गठन गन� । 

ण) आ आ�नो तहको Oनवा%चन स"पVन गन% गराउन केिVwय Oनवा%चन सKमOतको Oनद�शन KभW रहf 
7वKभVन तहमा Oनवा%चन सKमOतह� गठन गन� तथा 
त) OनयKमत �पमा बठैक गन�, केVw र 1देशको समय समयमा हुने Oनण%य तथा नीOत Oनद�शनको पालना 
एवं काया%Vवयन गन� काय% सKमOतले आव>यक देखेका अVय कामह� गन� गराउने । 

थ) >थानीय तहबाट अVय मा/थ^लो तहमा र महा/धबेशन 1OतOन/ध छनौट गदा% स"बिVधत प_रषदले न ै
Oनवा%/चन 1��या अपनाई छनौट गन�छ । 

द) >थानीय तहको Oनवा%चन हुनभुVदा क"तीमा एक मZहना अगा�ड न ैस"बिVधत काय% सKमOतले 
उ"मेदवारह�को नामावलf मा/थ^लो तहमा Kसफा_रस गन� । त^लो तहले गरेको Kसफा_रस एक तह 
मा/थको काय% सKमOतले Oनण%य गरf अनमुोदनको ला/ग मा/थ^लो Oनकायमा पठाउन ुपन�छ । 

ध) >थानीय, धाKम%क, सां>कृOतक, परुाताि�वक र ऐOतहाKसक स"पदाको संरLणमा सहयोग गन� । 

न) आ�नो LेWमा भएका 7वकास Oनमा%ण र जन क^याणका काय%ह�मा स��य सहभागी भई पाटm 
प_रचालन गन� । 

प) पाटmको तफ% बाट >थानीय Oनकायमा Oनवा%/चत पदा/धकारfह�सँग समVवय गरf काम गन� । 

फ) एउटै नगरपाKलकाका 7वKभVन वडाह�, अलग अलग Oनवा%चन LेW KभW परेमा वडाह�ले स"बिVधत 
Oनवा%चन LेWीय काय% सKमOतसँग र नगर काय% सKमOतले िज^ला काय% सKमOतसँग समVवय गरf काम 
गनु% पन�छ । 

(२) >थानीयतहका काय%सKमOतको काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम 
हुनेछ।  
 
५५. के<rqय काय9सHमpतका पदाPधकारqहcको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) अ�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) पाटmको आदश%, Kस$धाVत र मया%दालाई उpच रा� ेर रा� लगाउने,  
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(ख) पाटmलाई सबल र सLम संगठनका �पमा संचालन गन% 1भावकारf नेत�ृव 1दान गन� । 

(ग) पाटmको केिVwय महा/धवेशन, केिVwय प_रषद र केिVwय काय%सKमOत र केिVwय काय%स"पादन 
सKमOतका बठैकह�को अ�यLता गन�, 
(घ) पाटm KभW अनशुासन कायम रा� स"बिVधत पदा/धकारf, सद>य, सKमOत र Oनकायलाई Oनद�शन 
Zदने र आवkयक परे कारवाहf चलाउन केिVwय काय% सKमOतमा पेश गन�, 
(ङ) पाटmको कुन ैOनकाय वा पदा/धकारf Oन>कृय रहेको वा 7वधान 7वप_रत काय%मा संल�न भएको, 
पाटmको Kस$धाVत र Zहत 7वप_रत गैª िज"मेवारfपणू% काय% गरेको, पाटmको Oनद�शन पालन नगरेको, 
पाटmमा फूट सजृना गन� काय% गरेको दे\खएमा �य>तो Oनकाय वा पदा/धकारfलाई सचेत गन�, Oनल"बन 
गन�, सचेत वा Oनल"बन गदा% पOन सधुार नभएमा अनशुासन सKमOतको Kसफा_रश सZहत आबkयक 
कावा%हfको OनKम� केिVwय काय%सKमOतमा पेश गन�, 
(च) अकz Oनवा%चन नभएस"म �यसरf 7वघटन गरेको पाटm Oनकायको >थानमा केVwfय काय% सKमOतको 
Oनण%यानसुार तदथ% सKमOत गठन गन� । 

(छ) पाटmका केिVwय तहका 7वKभVन सKमOत तथा पदा/धकारfह�को कामको बाँडफाँड गन�, काय%1गOतको 
अनगुमन गन� तथा आबkयक Oनद�शन Zदने, 

(ज) पाटmलाई मह�वपणू% योगदान Zदएको वा Zदन स�ने �यि�तह�लाई केVwfय काय% सKमOतमा आवkयक 
ठाने अ�यLले केVwfय सKमOतको कुल सद>यको १५ (पV£) 1Oतशत आमिVWत केVwfय सद>य 
मनोनयन गन% स�नेछ । 
 
(२) उपा�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) अ�यLको अनपुि>थOतमा Oनजको काय% स�चालन गन� । 

(ख) अ�यL  र पाटmले तोकेको अVय काय% गन� 
 
(३) महामVWीको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) पाटmको दैOनक काय% स"पादन गन�, अ�यLको आदेशानसुार काय% सKमOतको बठैक बोलाउने एवं 
अ�यLले समय समयमा तो�कZदएको काम गनु% महामVWीको कत%nय हुनेछ । 

(ख) सKमOतको Oनण%यह�को काया%Vवयन गनु% महामVWीको िज"मेवारf हुनेछ । 

(ग) महा/धवेशन, प_रषद र सKमOतको बठैकह�मा पाटmको 1Oतवेदन महामVWीले पेश गन�छन ्। 

(घ) काया%लय स�चालनको िज"मेवारf महामVWीको हुनेछ । 

(ङ) पाटmको सब ै1कारको अKभलेखह� सरु®Lत रा� ेिज"मेवारf महामVWीको हुनेछ । 
 
(४) कोषा�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) पाटmको कोषको िज"मेवारf कोषा�यLको रहनेछ । 

(ख) पाटmको स"पणू% आय �ययको 7ववरण रा� ेर लेखाप_रLक बाट जाँच गराई Zहसाब �कताब द�ु>त 
रा� लगाउने तथा 
(घ) पाटmका केिVwय काय%सKमOतका सद>यह�बाट OनयKमत लेभी संकलन गन�, 
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(ङ) पाटmबाट अनमुोदन 1ा�त ग_र Oनवा%/चत वा मनोOनत वा Oनयिु�त भएका 7वKभVन तहका 
�यि�तह�बाट OनयKमत �पमा केVwfय सKमOतले तोकेअनसुारको लेभी संकलन गन�, 
(च) पाटmको भौOतक स"पOतको अKभलेख रा� ेतथा �यसको सरुLा गन� 
(छ) पाटmको कोष अKभव$ृ/ध गन% 7वKभVन काय%�मह� गन�, 
(ज) 1देश तथा >थानीय तहका पाटm Oनकायह�लाई आय–nयय द�ु>त रा� आबkयक नीत ि◌Oनद�शन 
Zदने, 

(झ) रािABय काय%सKमOतको बठैकमा आय–nययको 7ववरणसZहतको आ/थ%क 1Oतवेदन पेश गन� 
 
(५) सह–महामVWीको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) महामVWीको अनपुि>थOतमा महामVWी$धारा 1�यायोजन गरे बमोिजमका काय%ह� गन� । 

(ख) महामVWीले अिPतयार 1दान गरf तोकेका काय%ह� गन� । 

(ग) पाटmको केVwfय काया%लयको �यव>थापन तफ% को रेखदेख र OनयVWण गन� । 

(घ) पाटmले तोकेको सब ैकाम गन� । 
 
(६) 1व�ताको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 
7वKभVन समसामOयक र नीOतगत 7वषयह�मा पाटmको cिAटकोणलाई आ/धका_रक�पमा संचारमा�यम 
माफ% त जनसमL रा� े। 
 
(७) सहकोषा�यL काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

(क) कोषा�यLको अनपुि>थOतमा कोषा�यLको काम गन� । 

(ख) कोषा�यLले अिPतयार 1दान गरf तोकेको काम गने । 

(ग) पाटmले लगाएको अVय काम गन� । 
 
(८) सहायक महामVWीको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  

क) सह–महामVWीको अनपुि>थOतमा सह–महामVWी$धारा 1�यायोजन गरे बमोिजमका काय%ह� गन� । 

ख) पाटmले तोकेको सब ैकाम गन� । 
 
(९) सह1व�ताको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 
(क) 1व�ताको अनपुि>थOतमा 1व�ताले गन� काम गन� । 

(ख) 1व�ताले अिPतयार 1दान गरf तो�कएको काम गन� । 

(ग) पाटmले लगाएको काम गन� । 
 
५६. Aथानीय तह तथा *देश काय9सHमpतका पदाPधकारqहcको काम, कत9?य र अPधकारः  

(१) अ�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 

(क) स"बिVधत तहको काय%सKमOत र अ/धवेशनको बठैकको अ�यLता गन� । 
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(ख) आ�नो काय% LेW KभW पाटmको संगठन र 1भाव 7व>तार गन� । 

(ग) 7वKभVन संघ सं>थाह�मा पाटmको तफ% बाट सहभागी हुने वा 1OतOन/ध पठाउने । 

(घ) स"बिVधत तहका काय%कता%ह�मा अनशुासन कायम गन� तथा यस 7वधान बमोिजम कावा%हf गन� 
। 

(ङ) स"बिVधत तहका पाटz नेत�ृव गन� । 

(च)  काय%सKमOतले तोकेका अVय काय%ह� गन� । 

(२) उपा�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 

(क) अ�यLको अनपुि>थOतमा अ�यLले गन� काय% गन� । 

(ख) अ�यL तथा काय%सKमOतले तोकेका अVय काय%ह� गन� । 

(३) स/चवको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 

(क) स"बिVधत तहको काय%सKमOतले गरेका Oनण%यह� अ�यLको माग%दश%न अVतग%त रहf काया%Vवयन 
गन� । 

(ख) बठैकको अKभलेख रा� े। 

(ग) काय%सKमOतले तो�कZदएका अVय काय%ह� गन� । 

(घ) पाटmले आयोजना गरेका काय%�मह� संचालन गन� । 

(४) कोषा�यLको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय अनसुार हुनेछः–  
 

(क) अ�यLको माग%दश%नमा रZह स"बिVधत तहको कोषको nयव>थापन र संचालन गन� । 

(ख) कोष अKभव$ृ/ध Oनि"त आवkयक काय% गन� । 

(ग) आय-nयवको Zहसाब रा� ेतथा 1�येक तीन मZहनामा आय-nयय 1Oतवेदन स"बिVधत तहको 
बठैकमा पेश गन� । 

(५) पदा/धकारfह�को काम, कत%nय र अ/धकार स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
 

प#र%छेद–१२ 

बठैक र pनण9य स-ब<धी ?यवAथा 
 
५७. बठैक र pनण9य स-ब<धी ?यवAथाः  

बठैक र Oनण%य स"बिVध nयव>था देहाय बमोिजम हुनेछः 
 
१) 7वKभVन तहका काय%सKमOत, अ/धवेशन र प_रषदको बठैक स"बिVधत तहका अ�यLको अ�यLतामा 
ब>नेछ । 

(२) केVwfय काय% सKमOतको बठैक क"तीमा ३ (तीन) मZहनाको १ (एक) पटक ब>नेछ र अVय तहका 
काय% सKमOतको बठैक सामाVयतया मZहनाको १ (एक) पटक व>नेछ । 



29 
 

(३) केVwfय प_रष$का बठैक कि"तमा वष%को १ (एक पटक) ब>नेछ । तर, केVwfय महा/धवेशन हुने 
वष%मा केVwfय प_रष$को बठैक ब>ने छैन । 

४) सब ैतहको काय% सKमOतबाट भएका बठैकका Oनण%यह� स"बिVधत तहका अ�यLबाट 1मा\णत गुन% 
पन�छ । बठैकको अKभलेख महामिVW वा स/चवले रा�ु पन�छ ।  

(५) बठैकका Oनण%यह� यथाKश° पाटmको १ (एक) तह मा/थको Oनकायमा पठाउन ुपन�छ । 

(६) 7वKभVन तहका काय% सKमOतको बठैक अ�यLको आदेश अनसुार महामिVW वा स/चवले बोलाउने छ 
। 

(७) कुन ैपOन तहका काय%सKमOत, अ/धवेशन, केिVwय प_रष$ र केVwfय महा/धवेशनकाा एकOतहाई 
सद>यह�ले Kल\खत �पमा माग गरेमा अ�यLले स"वVधीत तहको बठैक वोलाउन ुपन�छ । 

(८) स"बिVधत तहको बठैकको अ�यLता गन� nयि�तलाई मता/धकार हुने छैन । बठैकको Oनण%य गदा% 
मत संPया बराबर भएमा माW बठैकको अ�यLता गन� nयि�तले Oनणा%यक मत Zदन पाउनेछन ्। 

(९) बठैकमा काय% सKमOतको बहुमतले गरेको Oनण%यलाइ माOननेछ, /च� नबझुमेा कुनपैOन सद>यले 
Kल\खत�पमा फरक मत अKभलेखमा रा� स�नेछ ।  

 
प#र%छेद–१३ 

अनशुासन स-ब<धी कारबाहq र पनुरावेदन 
 
५८. अनशुासन सHमpतः 
(१) केVwfय काय% सKमOतले केVwfय काय%सKमOतका सद>यहh म�यबाट अ�यL सZहत ७ (सात) जनाको 
केVwfय अनशुासन सKमOत गठन गन�छ । 

(२) अनशुासन सKमOतले पाटmको कुन ैपOन तहका पदा/धकारf तथा सद>यले पाटmको आचार संZहताको 
उ^लंघन गरेमा स"बिVधत आवkयक छानवीन गरf कारबाहfको ला/ग केVwfय काय%सKमOतमा Kसफा_रस 
गनु% पन�छ।  
(३) केVwfय अनशुासन सKमOतले आ�नो अ/धकार 1देश र >थानीय तहका सKमOतहhलाई 1�यायोिजत 
गन% स�नेछ । 
 
५९. आचार संLहताः  

(१) केVwfय काय%सKमOतले सब ैतहका पदा/धकारf तथा सद>यले पालना गनु% पन� आचार संZहता बनाई 
लागु गन�छ।  

(३) उपधारा (२) बमोिजम लागु भएको आचार संZहताको पालना गनु% सब ैतहका 1�येक पदा/धकारf तथा 
अVय सब ैसद>यको कत%nय हुनेछ।  

(४) आचार संZहता स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
 

प#र%छेद– १४ 

पाटEको कोष स-ब<धी ?यवAथा 
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६०.  कोषः (१) पाटmको सब ै तहमा छु¦टा छु¦टै कोष हुनेछ जसमा देहाय अनसुारको रकम ज"मा 
हुनेछः– 

(क) सद>यता शु̂ कवापत 1ा�त रकम  

(ख) तो�कएको लेवी वा सद>यता नवीकरण शु̂ कवापत 1ा�त रकम, 

(ग) दललाई 1ा�त हुने >विpछक आ/थ%क सहयोगबाट 1ा�त हुने रकम,  

(घ) दलले कुन ैकाय%�म आयोजना गरf सyकलन गरेको रकम,  

(ङ) 1काशन तथा चल अचल स"प7� <ब��बाट 1ा�त रकम,  

(च) कोषमा रहेको रकम बापत ब�कबाट 1ा�त nयाज रकम,  

(छ) सहयोगवापत 1ा�त हुने रकम,  

(ज) 7वधान बमोिजम दललाई 1ा�त हुने जनुसकैु रकम ।  
 

(२) उपधारा (१) बमोिजमको कोषमा रहेको रकम 1�येक तहका सKमOतले ब�कमा खाता खोलf ज"मा 
गनु% पन�छ।  

(३) कोष स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
६१.  ब{क खाता स|चालनः  

(१) पाटmको ब�क खाता स"बिVधत तहको काय%सKमOतका अ�यL, महामिVW/स/चब र कोषा�यL म�ये 
कोषा�यL अOनवाय% रहने गरf कुन ैदईु जनाको द>तखतबाट स�चालन ग_रनेछ ।  

(२) पाटmको ब�क खाता स�चालन स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ ।  
 
 
६२.  लेखा सHमpतः (१) केVwfय काय% सKमOतले केVwfय काय%सKमOतका सद>यहh म�यबाट अ�यL 
सZहत ७ (सात) जनाको केVwfय लेखा सKमOत गठन गन�छ । 

(२) लेखा समOतको काम, कत%nय र अ/धकार देहाय बमोिजम हुनेछः–  

(क) पाटmको 7वKभVन तहहhको लेखा जाँच गन�,  
(ख) खGड (क) बमोिजम लेखा जाँच गदा% कै�फयत भएको पाईएमा त�काल सधुारका ला/ग Oनद�शन 
Zदने, 

(ग) आVतरfक लेखा परfLणको nयव>था Kमलाउने,   

(ङ) दलको चल अचल स"प7�को त�यांक तथा अKभलेख nयव>थापन गन% लगाउने,  

(३)  लेखा सKमOत स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
६३.  लेखा परqtण *pतवेदन साव9जpनकः (१) पाटmको लेखा प_रLण 1Oतवेदन केVwfय काय%सKमOतमा 

पेश गन� तथा काननुमा nयव>था भए बमोिजम Oनवा%चन आयोगमा  

(२) लेखा परfLण साव%जOनक गन� स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
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६४.  कोष तथा आPथ9क ?यवAथापन स-ब<धी अ<य ?यवAथाः (१) दलको ज�गा, भवन, सवारf साधन, 

मेKशन औजार, फOन%चर �फ�चर लगायतका अVय स"प7�ह�को >पAट 7ववरण खु̂ ने गरf 
अKभलेख लगत रा\खनेछ।  

(२) उपधारा (१) बमोिजम रा\खएको अKभलेख 7ववरण 1�येक बष% चWै मसाVतKभW 
केVwfय काय%सKमOतमा पेश ग_रनेछ।  

(३) पाटmको कोष तथा लेखा nयव>थापन स"बVधी अVय nयव>था तो�कए बमोिजम 
हुनेछ।  

 
प#र%छेद–१५ 

kवधान संशोधन 
 
६५. kवधान संशोधनको *l_याः (१) दलको 7वधान संशोधन महा/धवेशनबाट माW ग_रनेछ।  

(२) उपधारा (१) मा जनुसकैु कुरा ले\खएको भए तापOन cfufdL महा/धवेशनaf6 cg'df]bg 
नभएस"म केVwfय काय% सKमOतले 7वधान संशोधन गन% स�नेछ।  

(३) 7वधान संशोधन 1��या स"बिVध अVय nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  
 
 

प#र%छेद–१६ 

kवkवध 
 
६६. पदावPधः (१) केVwfय काय%सKमOत र 1देश काय%सKमOत तथा केVwfय र 1देश तहमा रहने सKमOत, 

7वभागको पदाव/ध पाँच बष%को हुनेछ।    

(२) िज^ला तथा गाउँ/नगर तहमा रहने सKमOत, 7वभागको पदाव/ध तीन बष%को हुनेछ।  

(३) वडा तहमा रहने सKमOत, 7वभाग, पदाव/ध एक बष%को हुनेछ।  
 

६७. पदबाट रािजनामा Lदन स}नेः (१) अ�यLले स"बिVधत तहको काय%सKमOत समL तथा अVय 
सद>य र पदा/धकारfले अ�यL समL रािजनामा Zदन स�नेछन।  

(२) उपधारा (१) बमोिजम दता% हुन आएको रािजनामा स"बिVधत तहको काय%सKमOतको 
कुल सद>य सPंयाको बहुमत सद>य सPंयाको Oनण%यबाट >वीकृत हुनेछ।  

 
६८. पदाPधकारq तथा सदAयको पद #र}त हुनेः देहायको अव>थामा पदा/धकारfको पद _र�त हुनेछः–  

  (क) Oनजको म�ृय ुभएमा,  
  (ख) Oनजले आ�नो पदबाट Zदएको रािजनामा >वीकृत भएमा,    
  (ग) Oनजले दल �याग गरेमा,   
  (घ) Oनज 7व�$दको अ7वkवासको 1>ताव पा_रत भएमा,   
  (ङ) अनशुासनको कारवाहf भएमा । 
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६९. #र}त पद पpुत 9ः (१) Oनवा%/चत अ�यL वा सद>यको पदाव/ध _र�त हुन गएमा स"विVधत तहको 
काय%सKमOतको बठैकबाट सहवरणको मा�यमबाट ग_रनेछ।  

(२) सहवरण स"बिVध काय%7व/ध तो�कए बमोिजम हुनेछ । 
  
(३) मनोOनत सद>य र पदा/धकारfको हकमा जनु Oनकाय वा पदा/धकारfबाट मनोOनत 

भएको हो सोहf Oनकाय वा पदा/धकारfबाट मनोनयन$वारा पOुत % हुनेछ । 
   

७०. कम9चारq ?यवAथापनः (१) पाटmले आवkकता अनसुार कम%चारf भना% तथा कम%चारfको सेवा शत%का 
स7ुवधाह� Oनधा%रण गन% स�नेछ।  

(४) कम%चारf भना% तथा सेवा स7ुवधाको शत% स"बVधी अVय nयव>था कम%चारf 1शासन 
7वOनयममा तो�कए बमोिजम हुनेछ।  

 
७१. स-पk~ kववरण स-ब<धी ?यवAथाः दलको केVwfय सKमOतका पदा/धकारf र सद>यमा Oनवा%/चत 

भएको nयि�त Oनवा%/चत भएको साठ¤ ZदनKभW आ�नो चल तथा अचल स"प7�को 7ववरण 
KसलबVदf गरf दलको केVwfय काया%लय समL पेश गनु%पन�छ।  

७२. अPधकार *nयायोजनः  

 स"बिVधत तहको काय%सKमOतले आ�नो अ/धकार स"बिVधत तहको कुन ै7वभाग, सKमOत 
वा पदा/धकारfलाई 1�यायोजन गन% स�कनेछ। 

७३. kवधानको ?या�याः 7वधानको अिVतम nयाPया दलको महा/धवेशनले गन�छ।  
 
७४. वाधा अ�काउ फुकाउनेः (१) 7वधानको काया%Vवयन गन� �ममा कुन ैबाधा अ±चन आई परेमा दलको 

केVwfय काय%सKमOतले बाधा अ±काउ फुकाउको Oनण%य गन�छ।  

(२) उपधारा (१) बमोिजमको भएको Oनण%य बमोिजम 7वधानमा आवkयक संशोधन गनु% 
पन� भए 7वधान बमोिजमको 1��या परुा गरf त�कालपOछ ब>ने महा/धवेशनमा 7वधान 
संशोधनको 1>ताव पेश गनु% पन�छ । 

(३) बाधा अ±काउ फुकाउको काय%7व/ध तथा बाधा अ±काउ फुकाउ स"बVधी अVय 
nयव>था तो�कए बमोिजम हुनेछ।  

७५. सं_मणकाHलन ?यवAथाः (१) स"बिVधत तहको सKमOतले महा/धवेशन वा अ/धवेशनको घोषणा 
गरेपOछ त�काल कायम रहेको सKमOत महा/धवेशन वा अ/धवेशन आयोजक सKमOतको �पमा 
�पाVतरण हुनेछ।  

(२) उपधारा (१) बमोिजम �पाVतरण भएको सKमOतले महा/धवेशन वा अ/धवेशनबाट 
अकz सKमOतको Oनवा%चन नभए स"मको ला/ग स"बिVधत तहको काय%कारf सKमOतको हैKसयतमा 
न ैकाय% गन�छ। 

 
७६. pनयमावलq बनाउन स}नेः  पाटmको केVwfय सKमOतले यो 7वधान बमोिजमको nयव>था काया%Vवयन 

गन% आवkयकता अनसुार Oनयमावलf र काय%7व/ध बनाउन स�नेछ।  
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७७. सयंोिजत संगठनहcः 
१) पाटmको उ$देkय1Oत आ>था रा� े7वKभVन वगrय तथा nयवसाOयक संगठनह�लाई पाटmले संयोिजत 
संगठनको �पमा माVयता Zदनेछ ।  

२) साधारणतया एक वग% वा nयवसायमा एक माW संगठनलाई माVयता Zदइनेछ । यसरf माVयता 1ा�त 
संगठनले पाटmलाई सहयोग गनु% र पाटmको सामाVय Oनद�शनलाई पालन गनु%पन�छ । 

३) पाटmको Kस$धाVत, नीOत र काय%�म 7वप_रत काम गन�, पाटmको केVwfय काय% सKमOतको Oनद�शन 
पालन नगन� र OनिA�य रहेको संयोिजत संगठनलाई पाटmको केVwfय काय% सKमOतले 7वघटन गरf 
�यसको ठाउँमा तदथ% सKमOत गठन गन% स�नेछ । 

७८. गणपरुक सं�या 
केVwfय महा/धवेशन, केVwfय प_रष$ र अVय तहका प_रष$ह�को बठैकको गणपरूक सPंया कुल सद>य 
संPयाको एक Oतहाई हुनेछ । 7वKभVन काय% सKमOतह�को गणपरूक संPया भने ५१ 1Oतशत हुनेछ । 
 

अनसुचूी–१ 

(धारा ५ सँग स"बिVधत) 
दलको छाप 

गोलाकार रेखाKभW सबभैVदा मा/थ रा1पा नेपाल र सो मOुन स"बिVधत तहको काय% सKमOतको नाम र 

म�य भागमा काया%लय रहेको >थान भएको पाटmको छाप हुनेछ ।  
 

 
 

अनसुचूी–२ 

(धारा ६ सँग स"बिVधत) 
दलको /चVह 

”तीर” रा1पा नेपालको चनुाव /चVह हुनेछ ।  

 
 

 
अनसुचूी–३ 

(धारा ७ सँग स"बिVधत) 
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दलको झGडा 
तसेz ग_र रातो, पह²लो र नीलो रंगको हुनेछ पह²लो भागमा तीर भएको रा1पा नेपालको झGडा हुनेछ ।  
 

 
 

अनसुचूी – ४ 

पाटmको 7वKभVन तहका पदा/धकारf र सद>यह�को शपथ �हणको नमनुा 
रा1पा नेपाल 

शपथ �हण 

म................................................... रा1पा नेपालको .................को हैKसयतले नेपालको 7वधान 
२०७८ को अ/धनमा रहf 7वना मोलाZहजा, पLपात रZहत तवरले आ�नो पदfय िज"मेवारf 
इमाVदा_रतापवू%क पालना गद%छु भनी नेपालf जनता र ईkवरको नाममा शपथ �हण गद%छु । 

शपथ �हण गराउनेको नाम       शपथ �हण गन�को नाम 

�ी ..........................................    �ी ...................................... 
पदः .......................................     पदः ................................... 
द>तखतः  ..............................     द>तखतः .................................. 

KमOतः  ................................ 


