
नेपाल िववेकशील पाट�को िव�धान, २०७८

पा�रत �मित: २०७८/०६/०३

��तावना

नपेालको साव�भौ�मकता, भौगो�लक अख�डता, �वा�धीनता र �वा�भमानलाई अ����ण रा�दै; नपेाली नाग�रकको

�वत�ता, सशुासनको अ��धकार एवम् नाग�रक �ज�मवेारीलाई आ�मसात् गद�; २०६९ सालदे�ख श�ु भएको

िववकेशील अ�भयानलाई उचाइमा प�ु याउँदै; ���� सहभा�गतामूलक लोकत�को अ�यास एवम् उ�मशील

जीवनशलैी त�था ससंु�कारलाई �व�ध�न गद�; सबै नाग�रकको महुारमा खशुी �याउन नपेाल िववकेशील पाट�को

गठन गरी यो िव�धान जारी ग�रएको छ ।

भाग १ � �ार��क

१� नाम र �ार�

(१�१)  यो िव�धानको नाम “नपेाल िववकेशील पाट�को िव�धान, २०७८” रहनछे।

(१�२) यस पाट�को नाम नपेाल िववकेशील पाट� रहनछे ।

(१�३) नपेाल िववकेशील पाट�को साव�भौ�मकता दलका सद�यमा िनिहत रहनछे। यसको �योग यस िव�धानमा

�यव�था भए बमो�जम �नछे। यो िव�धान त�ु�त �ार� �नछे।

२� प�रभाषा

िवषय वा �स�ल ेअक� अ�थ� नलागमेा यस िव�धानमा उ��ल�खत:

(२�१) “दल” भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट� स�झनपुछ� ।

(२�२) “िव�धान” भ�ाल ेयस िव�धानलाई स�झनपुछ� ।

(२�३) “िनयमावली” भ�ाल ेयस िव�धान अ�तग�त बनकेो नपेाल िववकेशील पाट�को िनयमावली स�झनपुछ� ।
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(२�४) “सद�य” भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट�को सद�यलाई बझुाउनछे ।

(२�५) “स�मित” भ�ाले यस िव�धान र सो अ�तग�त बनकेो िनयमावली बमो�जम गठन भएका िव�भ� स�मितह�

स�झनपुछ� ।

(२�६) “काया�लय” भ�ाल ेदलको कुन ैपिन तहको काया�लय स�झनपुछ� ।

(२�७) “अ��य��” भ�ाल ेदलको अ��य�� स�झनपुछ� ।

(२�८) “संसद�य दल” भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट�को संसद�य दल स�झनपुछ� ।

(२�९) “संघीय स�मित” भ�ाल ेदलको के��ीय स�मित स�झनपुछ� ।

३�  झ�डा

आयताकार सनुौलो घरेा र �स�भ�को ह�रयो प�ृभू�मको िबचमा सतेो रङको कुकुरको टाउकोको आकृित रहकेो झ�डा पाट�को

झ�डा रहनछे। ह�रयो प�ृभू�मले पया�वरणलाई जोगाउने भाव जनाउँदछ भने सनुौलो घरेाले िदगो �पमा हा�सल गनु�पन� संव�ृ�लाई

जनाउनछे। कुकुरले इमानदारी त�था पहरेदारीको भाव जनाउनछे । झ�डाको चौडाइ र ल�बाइको अनपुात २:३ �नछे। झ�डाको

चारैितर रहकेो बािहरी सनुौलो घरेाको चौडाइ झ�डाको चौडाइको पाँच �ितशत �नछे । दलको झ�ा यस िव�धानको अनसूुची - १ मा

उ�लखे ग�रए बमो�जम �नछे।

४�  �च�

कुकुरको टाउकोको आकृित पाट�को �च� रहनछे। दलको �च� यस िव�धानको अनसूुची - २ मा उ�लखे ग�रए बमो�जम

�नछे।

५� छाप त�था काया�लय

व�ृाकारको मा��थ�लो दे�े भागमा घडी घ�ुे िदशातफ� नेपाल िववेकशील पाट� ल�ेखएको त�था तलको भागमा घडी घ�ुे

िदशाको उ�टोतफ� मानवता, समानता, �वत�ता र �वा�भमान ल�ेखएको �नछे । दलको छाप यस िव�धानको

अनसूुची � ३ मा उ�लखे ग�रए बमो�जम �नछे भन ेसंघीय त�था �ादे�शक काया�लयह� अनसूुची � ४ बमो�जम �नछे।

६� समानता त�था यो�यता

दलको सद�यता �दान गदा� त�था कायम रा�दा वा दलको कुनै पदमा िनय�ुत गदा� वा कुनै काय�को मू�यांकन गदा�

समानता त�था यो�यताका आ�धारमा ग�रनछे।

७� नेपाल िववेकशील पाट�का मलूभतू उ��ेय त�था काय��मह� िन�ानसुार �नेछन्:

(क) राजनीितक ससंु�कार, सशुासन र �गितलाई सं�थागत गनु� �नछे।
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(ख) नाग�रकलाई �ज�मवेार र नतेृ�वलाई जबाफदेही बनाउन ु�नछे।

(ग) राि�� य �वा�धीनता, अख�डता र �ित�ाको र��ा एवम् �व�ध�न गनु� �नछे।

(घ) नाग�रकको जीवन, �वत�ता, आ�मस�मान, सरु��ा र स�वृ�� स�ब�ी मौ�लक अ��धकारलाई �यवहारमा

�थािपत गनु��नछे।

(ङ) वत�मान राजनीितक श��तह�लाई सकारा�मक चनुौती िदन ु�नछे।

भाग २ � सद�यता

८� सद�यताको �कार:

क� आ�धारभूत सद�य: आ�त�रक चनुावमा मत हा� पाउने जसको ला�ग सद�यता �लएको �यूनतम ९० िदन पूरा

भएको र तोिकए बमो�जमको आ�धारभतू ��श��ण �लएको �नु पन�छ। िनजले दलको कुनै पिन पदमा

उ�मदेवारी िदन पाउन ेछैन।

ख� सि�य सद�य: दलको आ�त�रक चनुावमा मत हा� पाउने र दलको आ�त�रक चनुावमा उ�मदेवारी िदन

पाउन।े

१८ वष� उमरे पगुकेो नपेाली नाग�रकले तोिकए बमो�जमको �ि�या पूरा गरेर दलको कुनै पिन िनकाय वा दलको

आ��धका�रक अनलाइन फारम भरेर दलको आ�धारभूत सद�यता �लन स�ेछन् र तोिकए बमो�जमको श�ुक

ितरी वाि �ष�क �पमा नवीकरण गन� स�ेछन्। अ�य दलको पद�य �ज�मवेारी �ागरे नपेाल िववकेशील पाट�को

नतेृ�वमा आउन े�य��तको हकमा अ��तम िनण�य स�ब��त तहको स�मितको �नछे।

(८�१) आ�धारभतू सद�यताको यो�यता

(८�१�१)  नपेाली नाग�रक भएको;

(८�१�२)  अठार (१८) वष� उमरे पगुकेो;
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(८�१�३) ��ाचार, जबरज�ती करणी, मानव बचेिवखन त�था ओसारपसार, लागूऔष�ध िब�� िवतरण त�था

िनकासी वा पठैारी, स�प�� श�ु�करण, अपहरण स�ब�ी कसूर वा निैतक पतन दे�खने अ�य फौजदारी कसूरमा

दोषी ठहर नभएको;

(८�१�४) नपेाल सरकार, �देश सरकार वा �थानीय तहको �वा�म�व वा िनय�णमा रहकेो �वशा�सत सं�थाको

बहालवाला �ा��यापक, �श��क वा कम�चारीको पदमा बहाल नरहकेो;

(८�१�५) कुनै साव�जिनक पद धारण गरेको कारणबाट संिव�धान त�था कानून बमो�जम राजनीितक दलको सद�य

�न अयो�य नरहकेो;

(८�१�६)  दलको िव�धानलाई �वीकार गन�;

(८�१�७)  दलको �स�ा�त र नीितह� साकार पान� योगदान िदन त�पर रहकेो त�था

(८�१�८) अ�य कुन ैराजनीितक दलको सद�य नभएको ।

(८�२) आ�धारभूत सद�यबाट सि�य सद�य ब� दलले तोकेको िव�भ� तहगत काय� त�था ��श��णका

मापद�डह� पूरा गनु� पन�छ जनु सद�यता िनयमावलीले तोके बमो�जम �नछे। दल बािहरको राि�� य चनुावमा

उ�मदेवारी िदन ‘�ाइमरी’ (primary) �नछे जसको �ि�या तोिकए बमो�जम �नछे। �ाइमरीले चनुावको

ल���त पद अनसुारको मापद�ड तो�ेछ र सो मापद�डलाई अ���धक �पमा पूरा गन� �य��त दलको उ�मदेवार

ब�छे।

(८�३) सद�यह�को अ�भलखे �थानीय तह, �ज�ला तह, �देश तह त�था संघीय तहमा रा�खनछे । अ�य �यव�था

तोिकए बमो�जम �नछे ।

९� सद�यताको िववाद, िन�पण त�था खारेजी

(९�१) सद�यता स�ब�ी िववरण, ता�का�लक सम�याह�को सनुवुाइ र िनण�यह� दलका काय�कारी तहका

स�मित माफ� त ग�रनछे। सद�यता स�ब�ी िववादको िन�पण गन�को ला�ग दलको �ज�ला तहको �याय त�था

सशुासन स�मितल ेगन�छ जसल ेसद�यता समते खारेजी गन� स�दछ।
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(९�२) दलको तहगत �याय त�था सशुासन आयोगले गरेको फैसला उपर �च� नबझुमेा दलको एक तह मा��थको

आयोगमा पनुरावदेन गन� सिकनछे। संघीय �याय त�था सशुासन आयोगको िनण�य अ��तम �नछे र आयोगले

दलको सद�यको सद�यता खारेजी गन� स�दछ। �ादे�शक त�था संघीय सांसदह�ले स�ब��त संसद�य दलले

िदएको िनद�शन नमानमेा सो स�ब�ी जानकारी दलको संघीय �याय त�था सशुासन आयोगलाई िदइनछे ।

उ�त आयोगल ेदलबाट िन�कासन गन� स�ब�ी कारबाहीको �सफा�रस दलको संघीय स�मितलाई गन�छ ।

(९�३) देहायको अव�थामा कुन ैपिन सद�यको सद�यता समा�त �नछे:

(क) िनजको मृ� ुभएमा;

(ख) िनजल े�व�ेाल ेदल प�र�ाग गरेमा;

(ग) िनजलाई �याय त�था सशुासन आयोगको कारवाहीबाट िन�का�सत गरेमा;

(घ) तोिकए बमो�जम सद�यता नवीकरण नगरेमा र

(ङ) दफा ८�१ मा रहकेा �ाव�धान पालना नगरेमा वा मले नभएमा।

(९�४) जनु कारणले स�ब��त �य��तको सद�यता िनल�बन भएको हो, छानिबनप�छ िनद�ष पाइएमा वा

कारबाहीको अव��ध पूरा गरेमा िनजले पनु: सद�यता �ा�त गन� स�ेछन्। तर अ�य� जसेकैु ल�ेखएको भए

तापिन निैतक पतन �ने फौजदारी म�ुामा वा ��ाचार स�ब�ी म�ुामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पनु:

सद�यता िदइन ेछैन।

१०�  सद�यह�को काम, कत��य र अ��धकार

(१०�१) रा�� र दल�ित इमानदार रही दलको िव�धान, नीित र काय��म�ित �ितब� रही ससंु�कृत राजनीित र

स�वृ� रा��  िनमा�णमा योगदान गन�।

(१०�२) दलको अ��धवशेन वा अ�य िनवा�चनमा मतदान गन� र सि�य सद�य भए उ�मदेवारी िदन।े

(१०�३) दलको िनण�य, िनद�शन र काय��मको अ��ययन गरेर �चार �सार, काया��वयन त�था स�ब��त

स�मितह�मा स�लाह सझुाव िदन।े
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(१०�४) दल �द� आ�त�रक लोकत�को अ��धकारलाई �योग गद� दलले गरेको कुनै पिन �कारको सजायको

ला�ग �ितवाद,  सनुवुाइ र पनुरावदेनको अ��धकारको उपयोग गन�।

(१०�५) दल सद�यताको िनय�मत �पमा नवीकरण गन� र दलको काय��मह�मा सि�य भई �ज�ासा,

अवलोकन, स�लाह, सझुाव र रचना�मक आलोचना गन�।

भाग – ३ तहगत संरचना

११�  काय�कारी सिमितह�ः

(११�१) टोल स�मित

(११�२) वडा स�मित

(११�३) �थानीय तह स�मित

(११�४) �ादे�शक स�मित

(११�५) सम�वय स�मित

(११�६) संघीय (के��ीय) स�मित

(११�७) संजाल स�मित

(११�८) राि�� य महा��धवशेन

(११�९) राि�� य, �ादे�शक, �ज�ला, �थानीय तह, वडा त�था टोल प�रषद्

१२�  संयोजनकारी सिमितह�ः

(१२�१) �ादे�शक संसद�य दल

(१२�२) संघीय संसद�य दल

(१२�३) �ज�ला स�मित

(१२�४) �देश/संघीय िनवा�चन ��े स�मित
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१३�  संघीय आयोग त�था िवभागह�

(१३�१) �वाय� आयोगह�

(१३�१�१) �याय त�था सशुासन आयोग

(१३�१�२) िनवा�चन आयोग

(१३�१�३) कोष त�था लखेा परी��ण आयोग

(१३�२) संघीय (के��ीय) िवभागह�

(१३�२�१) संगठन त�था रणनीित िवभाग

(१३�२�२) नीित, अनसु�ान त�था िव�लषेण िवभाग

(१३�२�३) ��श��ण त�था �मता िवकास िवभाग

(१३�२�४) अ�भयान त�था संजाल िवभाग

(१३�२�५) सूचना त�था संचार िवभाग

(१३�२�६) अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभाग

(१३�२�७) काया�लय र सद�यता �यव�थापन िवभाग

(१३�२�८) अ�थ� िवभाग

(१३�२�९) अ�य िवभागह�

भाग – ४

तहगत काय�कारी सिमितह�को अ��धवेशन, िनवा�चन र संरचना
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१४� टोल सिमित

(१४�१) कुनै पिन टोलमा ५ जना वा सोभ�दा बढ� �य��तह� दलको सद�य भएमा वडा स�मित वा मा��थ�लो

िनकायसँगको सम�वयमा टोल स�मित िनमा�ण गन� सिकनछे।

(१४�२) आपसी सहमित वा टोल स�मितमा संल� सद�यह�को िनवा�चन�ारा एक जना अ��य�� रहने गरी

बढ�मा ९ सद�यीय टोल स�मितको गठन ग�रनछे। स�मितमा स�व भएस�म समावशेी बनाउने त�था

मिहलाको ३३% �ितशत �ितिन��ध�व सिुन���त गराउन ुपन�छ।

(१४�३) कुन ैवडा�भ� रहकेा टोल स�मितका स�पूण� सद�यह� वडा सभाका सद�यह� �नछेन्।

(१४�४) टोल स�मितको सहमितमा चयन भएका वा िनवा�चन�ारा िनवा��चत अ��य�� वा सद�यह�लाई टोल

स�मितको सा�धारण ब�मतले िफता� बोलाउन स�ेछ र सहमितमा वा िनवा�चन गरेर नयाँ अ��य�� वा सद�यह�

बनाइनछे। टोल स�मितका सद�यह� िफता� बोलाउनको ला�ग टोल प�रषद्को �ि�या माफ� त ग�रनछे। टोल

प�रषद् बोलाउन उ�त स�मित िनवा��चत भएको एक वष�प�छ मा� सिकनछे। टोल प�रषद्को अ�य �यव�था

तोिकए बमो�जम �नछे ।
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(१४�५) टोल स�मितको काय�काल ४ वष�को �नछे।

(१४�६) टोल स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे।

१५� वडा  सिमित

(१५�१) वडा स�मित अ��य��, उपा��य��, स�चव र कोषा��य�� सिहत �यूनतम ९ र बढ�मा ११ सद�यीय रहनछे।

अ��य�� र उपा��य�� म��ये �यूनतम १ मिहला, स�चव र कोषा��य�� म��ये �यूनतम १ मिहला �नछे। द�लत

समदुायको �ितिन��ध�व सिुन���त �नपुछ� । मिहलाको �ितिन��ध�व क�तीमा ३३ �ितशत अिनवाय� �नछे।

बाँक� खाली पदमा अ��य��को �सफा�रसमा स�मितल ेमनोनयन गरी पूि �त� गन� स�ेछ ।

(१५�२) टोल स�मितका कोही पदा��धकारीह� वडा स�मितमा चयन भएमा अिनवाय� �पमा टोल स�मितबाट

राजीनामा िदनपुन�छ। टोल स�मितका अ��य�� वडा स�मितको आम��त सद�य रहनछे।

(१५�३) वडा स�मितमा िनवा��चत स�मित सद�यलाई त�कालीन अ�ाव��धक वडा सद�यह�को कुल सं�याको

सा�धारण ब�मतले िफता� बोलाउन स�ेछ। वडा स�मितका सद�यह� िफता� बोलाउनको ला�ग वडा प�रषद्को

�ि�या माफ� त ग�रनछे। वडा प�रषद् बोलाउन उ�त स�मित िनवा��चत भएको एक वष�प�छ मा� सिकनछे।

�र�त रहकेो पदमा काय�वाहकको ह�ैसयतमा मनोनयन गन� उ�त स�मितले स�ेछ। �र�त पदको पदपूि �त�

स�ब��त तहको िनवा�चनको �ज�मवेारी पाएको आयोगल ेतोिकएको िव��ध माफ� त गन�छ।

(१५�४) वडा स�मितको काय�काल ४ वष�को �नछे।

(१५�५) वडा स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे।

१६� �थानीय तह सिमित

(१६�१) गाउँपा�लकाको हकमा गाउँपा�लका स�मित बढ�मा ३५ सद�यीय, र नगरपा�लका, उपमहानगर त�था

महानगरको हकमा नगरपा�लका, उपमहानगर त�था महानगर स�मित बढ�मा �मशः ४०, ६०, ७५ सद�यीय
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रहनछे। �थानीय तह स�मितमा क�तीमा ३३ �ितशत मिहलाह�को �ितिन��ध�व त�था द�लत समदुायको

�ितिन��ध�व सिुन���त ग�रनछे।

(१६�२) स�ब��त �थानीय तह त�कालीन अ�ाव��धक सद�यले ���� िनवा�चन�ारा १/१ जना अ��य�� र

उपा��य�� (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला), स�चव र कोषा��य�� (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला) सिहत खलुातफ� २,

मिहला तफ� १ र समावशेी �ितिन��ध�व तफ� २ िनवा�चन�ारा चयन गन�छ। स�मितमा समावशेी �ितिन��ध�व

अिनवाय� गराउनु पन�छ। वडा अ��य�� र उपा��य��ह� �थानीय तह स�मितको पदेन सद�य रहनछेन्। बाँक�

खाली पदमा अ��य��को �सफा�रसमा स�मितल ेमनोनयन गरी पूि �त� गन� स�ेछ ।

(१६�३) �थानीय तह स�मितको िनवा�चनमा चयन भएमा कुनै पिन वडा वा टोल स�मितको सद�यले सािवकको

पदबाट राजीनामा िदन ुपन�छ।

(१६�४) �थानीय तहको स�मितमा िनवा��चत सद�यलाई िनवा�चन �योजनको ला�ग सोही तहको त�कालीन

अ�ाव��धक सद�यको सा�धारण ब�मतले चाहमेा िफता� बोलाउन स�ेछ । िफता� बोलाउन स�े अ��धकारको

िव�तृत काय�िव��ध �थानीय तह प�रषद्को �ि�या अनसुार �नछे। �थानीय तह प�रषद् बोलाउन उ�त स�मित

िनवा��चत भएको एक वष�प�छ मा� सिकनछे। �र�त रहकेो पदमा काय�वाहकको ह�ैसयतमा मनोनयन गन� उ�त

स�मितले स�ेछ। �र�त पदको पदपूि �त� स�ब��त तहको िनवा�चनको �ज�मवेारी पाएको आयोगले तोिकएको

िव��ध माफ� त गन�छ।

(१६�५) स�ब��त �थानीय तहको स�मितको काय�काल ४ वष�को �नछे।

(१६�६) स�ब��त �थानीय तहको स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए वमो�जम �नछे।

१७� �ादे�शक सिमित

(१७�१) �ादे�शक अ��धवशेन स�ब��त �देशका िनवा�चन �योजनको ला�ग अ�ाव��धक सद�यह��ारा ����

िनवा��चत
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- १/१ जना अ��य�� र उपा��य�� (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला), स�चव (नीित) र स�चव (��श��ण) (�ई म��ये

�यूनतम १ मिहला), स�चव (अ�भयान) र �व�ता (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला) गरी ज�मा ६ जना (मा��थ

उ��ल�खत पदह�को िनवा�चनमा सहभागी �दँा जोडाको �पमा �ित�प�धा� गनु�पन�छ र मत उ�त जोडालाई नै

�दान ग�रनछे ।);

� हरेक �ज�लाबाट �ज�ला स�मितका अ��य�� त�था उपा��य�� पदेन सद�य (�देश अनसुार १६ दे�ख २८ जना);

- �ादे�शक महा��धवशेनमा ���� िनवा��चत १४ �ादे�शक सद�यह� जसमा ५ ख�ुला, ४ मिहला, ५

समाव�ेशता आ�धारमा िनवा��चत �नछेन्; (समावशेीतालाई हरेक �देशले आ�ो जनसं�याको बनावट हरेी र

िनवा�चन आयोगले समानपुाितक �ितिन��ध�वको ला�ग तोकेको सूची हरेी हरेफेर गन� स�ेछन्। तर द�लत,

फरक �मता भएका त�था ल��गक अ�पसं�यकको हकमा भन ेसमावशेीता सिुन���त गनु�पन�छ)

- मा��थ िन� �म�त �ादे�शक स�मितको ब�मतको अनमुोदनमा थप ३ सद�यह� (द�लत, जनजाित, अ�पसं�यक

त�था देशलाई िव�श� योगदान िदएका �य��तह� वा ितनका प�रवारका सद�यह� त�था िवशषे� �य��त�वह�

लगायतको मनोनयन सिहत);

बनकेो बढ�मा ५१ सद�यीय �ादे�शक स�मित �नछे। अिनवाय� �पमा मिहलाको �ितिन��ध�व क�तीमा ३३

�ितशत �नछे।

(१७�२) �ादे�शक स�मितमा िनवा��चत स�मित सद�यह�लाई त�कालीन अ�ाव��धक स�ब��त �देशका

सद�यह�को सा�धारण ब�मतले चाहमेा िफता� बोलाउन स�ेछ । िफता� बोलाउन स�े अ��धकारको िव�तृत

काय�िव��ध �ादे�शक तह प�रषद्को �ि�या अनसुार �नछे। �देश प�रषद् बोलाउन उ�त स�मित िनवा��चत

भएको एक वष�प�छ मा� सिकनछे। �र�त रहकेो पदमा नयाँ सद�य वा पदा��धकारीको �पमा सोही तहका

सद�यह�बाट सबभ�दा बढ� मत पाउन े�य��त �नछे।

(१७�३) �ादे�शक स�मितको काय�काल ४ वष�को �नछे।

(१७�४) �ादे�शक स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे ।

१७�१�१ �वास सिमित
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�वास स�मितलाई �देश सरह मा�यता िदइनछे। �वास स�मितको हकमा मूलतः सद�य सं�यालाई आ�धार

मानी तर भौगो�लक �ितिन��ध�वलाई पिन �यानमा राखी िव�भ� देशह�को समूह, जसल े�ज�ला सरहको

मा�यता पाउनछे, दलको िनवा�चन आयोगल ेतोके बमो�जम �यूनतम १० र अ��धकतम् १४ �नछेन्। उ�त

समूहह�को हरेफेर महा��धवशेन स�ु �न ेसमयभ�दा क�तीमा ६ मिहना अगािड न ैिनवा�चन आयोगल ेगनु� पन�छ

।

हरेक देशको स�मितल े�थानीय तहका स�मित सरहको मा�यता पाउनछे भन ेदेश�भ�का िव�भ� सहरका

स�मितह�ल ेवडा �तरको मा�यता पाउनछेन्। स�ब��त स�मितह�को चयन िव��ध त�था काम, कत��य त�था

अ��धकार िनजह�ल ेमा�यता पाएको समक��ी स�मितको �यव�था अन�ुप �नछे।

�वास स�मितको हकमा िनवा�चन, राि�� य प�रषद् लगायत अ�य �यव�था मा��थ उ�ल�ेखत �देश सरह �नछे।

सम�वय सिमित

अ��य�� � President (दल/whole party)

उपा��य�� � Vice-President (संगठन र रणनीित/organisation & strategy)
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स�चव � Secretary (नीित, अनसु�ान र िव�लषेण/policies, research & analysis)

स�चव �  Secretary (��श��ण त�था �मता िवकास/Training & Skills Development)

स�चव � Secretary (अ�भयान र संजाल/campaign & network)

�व�ता � Spokesperson (सूचना र संचार/media & communication/PR)

यो स�मित संघीय महा��धवशेनमा सद�यह��ारा ���� िनवा��चत �नछेन् र संघीय स�मित र संजाल

स�मितको पदेन सद�य रहनछेन्। सम�वय स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे ।

१८� संघीय सिमित

(१८�१) संघीय महा��धवशेनमा त�कालीन अ�ाव��धक दलका स�पणु� सद�यह��ारा ���� िनवा��चत

- १/१ जना अ��य�� र उपा��य�� (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला), स�चव (नीित) र स�चव (��श��ण) (�ई म��ये

�यूनतम १ मिहला), स�चव (अ�भयान) र �व�ता (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला) ग�र ज�मा ६ जना (मा��थ

उ��ल�खत पदह�को िनवा�चनमा सहभागी �दँा जोडाको �पमा �ित�प�धा� गनु�पन�छ र मत उ�त जोडालाई नै

�दान ग�रनछे ।);

- ७ �देश र १ �वासवाट १६ जना �देश अ��य�� त�था उपा��य�� जसम��ये एक पदमा मिहला �नु अिनवाय� छ;

पदेन सद�य;

� संघीय महा��धवशेनमा ���� िनवा��चत २० संघीय सद�यह� जसमा ७ ख�ुला, ५ मिहला, ८ समाव�ेशता

(था� � १, आिदवासी जनजाित � २, म�धेसी � १, द�लत � १, म�ु�लम � १, फरक �मता � १ र ल��गक

अ�पसं�यक �१) आ�धारमा िनवा��चत �नछेन्;

� मा��थ िन� �म�त संघीय स�मितल ेअ��य��को ��तावमा ब�मतको अनमुोदनमा थप ३ सद�यह� (अ�पसं�यक,

देशलाई िव�श� योगदान िदएका �य��तह� वा ितनका प�रवारका सद�यह� त�था िवशषे� �य��त�वह�

लगायत मनोनयन सिहत);

बनकेो बढ�मा ४५ सद�यीय संघीय स�मित �नछे। अिनवाय� �पमा मिहलाको �ितिन��ध�व क�तीमा ३३

�ितशत �नछे।
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(१८�२) िनवा��चत त�था मनोिनत संघीय सद�यह�को अ��धकार बराबर रहनछे।

(१८�३) संघीय महा��धवशेनमा िनवा��चत संघीय स�मित सद�यह�लाई संघीय राि�� य प�रषद्को �ि�या

बमो�जम त�कालीन अ�ाव��धक दलका स�पूण� सद�यह�को सा�धारण ब�मतले पदम�ुत गन� स�ेछ र नयाँ

संघीय सद�य िनवा��चत गरेर पठाउन स�ेछन्।

(१८�४) यसरी पदम�ुत भएको सद�यको �र�त �थानको प�रपूि �त� �देशबाट �ितिन��ध�व गन� सद�यको हकमा

�ादे�शक तहको �यव�था बमो�जम �नछे। संघीय तहबाटै िनवा��चत सद�यह�को हकमा �र�त पदको पदपूि �त�

स�ब��त तहको िनवा�चनको �ज�मवेारी पाएको आयोगले तोिकएको िव��ध माफ� त गन�छ । �र�त �थानको काम

कारबाहीको ला�ग आव�यक भएमा संघीय स�मितले आफू म��यबेाट काय�वाहकको �यव�था गन� स�ेछ।

िफता� बोलाउन स�े अ��धकारको िव�तृत काय�िव��ध संघीय तह राि�� य प�रषद्को �ि�या अनसुार �नछे। राि�� य

प�रषद्  बोलाउन उ�त स�मित िनवा��चत भएको एक वष�प�छ मा� सिकनछे ।

(१८�५) संघीय स�मितको पदाव��ध ४ वष�को �नछे। �ितकूल अव�थामा बढ�मा छ मिहना काय�काल बढाउन

सिकनछे।

(१८�६) संघीय स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे ।

१९� संजाल सिमित

(१९�१) संघीय महा��धवशेनमा सद�यह��ारा ���� िनवा��चत अ��य��, उपा��य��, स�चव (नीित), स�चव

(��श��ण), स�चव (अ�भयान) र �व�ता संजाल स�मितमा पदेन सद�यको �पमा रहनछेन्। सा�थै, संघीय

महा��धवशेनमा ���� िनवा��चत १/१ जना अ�थ� स�मित �मखु र काया�लय र सद�यता �यव�थापन स�मित

�मखु (�ई म��ये �यूनतम १ मिहला) िनवा��चत सद�यह� र यसरी िन� �म�त संजाल स�मितको ब�मतको

अनमुोदनमा ग�ठत संजालह�को �मखुह� (पदेन) सिहत बनकेो �यूनतम ८ सद�यीय संजाल स�मित �नछे।

अिनवाय� �पमा मिहलाको �ितिन��ध�व क�तीमा ३३ �ितशत �नछे।
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(१९�२) मा��थ उ�ल�ेखत �ई स�मित बाहके, अ�य गठन �ने संजालको सद�यह� िववकेशीलको सद�य �न पन�

बा��यता छैन। य�िप, िववकेशीलको सद�यह� पिन संजालको �मखु, उप�मखु वा सद�य रहरे काम गन�

स�ेछन्।

(१९�३) स�ािवत संजालह�: िव�ा�थ� संजाल, मिहला संजाल, प�ुश संजाल, पया�वरण संजाल, ि �ह�सा िव��

संजाल, आ� �थ�क र उ�मी संजाल इ�ािद।

(१९�४) संजालह�लाई �ातृ संगठनको �पमा ह�ेरने छैन। संजालह�को ल�� र काया�व��ध तोिकए वमो�जम

�नछे।

(१९�५) संजाल स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए वमो�जम �नछे।

(१९�६) �देश स�मितले �ादे�शक स�ालको गठनको ला�ग आ�ह गरेमा संघीय स�मितले आव�यक िनण�य

�लनछे ।

सब ैतहका काय�कारी स�मितमा िनवा��चत त�था मनोिनत सद�यह�को अ��धकार त�था कत��य बराबर �नछे ।

२०� राि�� य महा��धवेशन

(२०�१) राि�� य महा��धवशेन दलको सव��च िनकाय �नछे ।

(२०�२) संघीय स�मितल ेराि�� य महा��धवशेन आयोजक स�मित गठन गन�छ।

(२०�३) ��के ४ वष�मा दलको राि�� य महाअ��धवशेन �नछे। �ितकूल अव�थामा बढ�मा ६ मिहना अव��ध

बढाउन सिकनछे।

(२०�४) त�कालीन अ�ाव��धक दलका स�पूण�  सद�यह�को ���� सहभा�गतामा महा��धवशेन �नछे ।

(२०�५) दलको नीित, काय��म, िव�धान, राजनीितक �ितवदेन (घोषणाप�) आिद मह�वपूण� नीितगत िनण�यह�

महा��धवशेन ेगन�छ।

(२०�६) राि�� य महा��धवशेनको सबै तहगत िनवा�चन त�था �सको िववरण अ�ाव��धक गन� काम िनवा�चन

आयोगको �नछे।
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(२०�७) राि�� य महाअ��धवशेनको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे।

२१� राि�� य प�रषद्

(२१�१) आव��धक �पमा हरेक वष�मा राि�� य प�रषद् स�मलेन गन� जसले महा��धवशेनले गरेका िनण�यह�को

काया��वयनको िवषयमा समी��ा गद� यिद आव�यक भएमा अक� वष�स�मका ला�ग ल�� प�रमाज�न गन�छ।

सा�थै प�छ�लो अ�ाव��धक सद�य सं�याको एक ितहाइ सद�यह�ले �ल�खत �पमा िवशषे �योजनका ला�ग

(िफता� बोलाउने वा स�ब��त स�मितको िनण�य हरेफेरका ला�ग) ��ताव पिन �सै सभामा दता� गनु�पन�छ।

अ�य तहगत स�मितका प�रषद्ह� पिन बोलाई यही िव��ध माफ� त काम अगािड बढाइनछे ।

(२१�२) राि�� य प�रषद् वा स�ब��त तहका काय�कारी स�मितका सद�यलाई िफता� बोलाउन ेवा स�ब��त

स�मितको िनण�य हरेफेरका ला�ग �न े��तावमा छलफल गन�को ला�ग स�ब��त तहको ब�मत ५०% +१

प�छ�लो अ�ाव��धक सद�य सं�या उप��थत (����) वा सहभागी (अनलाईन) �नपुन�छ। अ�य�था राि�� य

प�रषद्को म�ुा खारेज भएको ठहन�छ। �ि�या स�ु �न ुअ�घ �यूनतम ९० िदन सद�यता रहकेो सद�यह�ले

मा� भाग �लन पाउनछेन्।

(२१�३) िफता� बोलाउन ेवा स�ब��त स�मितको िनण�य हरेफेरको ��ताव रा�खएको स�ब��त तहको प�रषद्को

बठैकमा उ�त ��तावको हकमा सम�वय गन� काम स�ब��त तहको ला�ग �ज�मवेार �याय त�था सशुासन

आयोगल ेगन�छ।

(२१�४) राि�� य वा तहगत प�रषद् आ�ान भएप�छ िफता� बोलाउन ेवा स�ब��त तहको िनण�य हरेफेर गन�

स�ब�मा कुन ै��ताव पशे भएको भए �सलाई �भािवत पान� गरी स�ब��त काय�कारी स�मितल ेकुन ैिनण�य

गन� पाउन ेछैन।

(२१�५) राि�� य प�रषद् महा��धवशेनप�छको सव��च िनकाय रहनछे।

(२१�६) राि�� य प�रषद् बाट कुन ैतहका स�मितका कोही सद�यलाई िफता� बोलाएको ख�डमा �ो िनण�य भएको

छ मिहना�भ� उप�िनवा�चन स�प� गन� गरी �मित तय गन�छ। तर उ�त स�मितको काया�व��ध एक वष�भ�दा कम
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भएमा �र�त पदमा स�ब��त काय� स�मितल ेमनोनयन गन� वा�धा पन� छैन। स�ब��त तहको काय� स�मितमा

मनोनयन गदा� अ�य समयमा उ�त स�मितमा मनोनयन गदा�को िव��धबाट मनोनयन ग�रनछे।

(२१�७) राि�� य प�रषद्ल ेमहा��धवशेन आ�ान गन� पाउने छैन।

२२� पदाव��ध

(२२�१) िनय�मत समया�तरमा पद ह�ता�तरण सिुन���त गन� सबै पदमा पदाव��ध स�ब�ी हदब�द� लगाइनछे।

एउटै काय�कारी पदमा लगातार २ काय�कालभ�दा बढ� कुनै पिन सद�य िनवा��चत �ने छैन। �यूनतम एक

काय�काल िवराम गनु�पन�छ।

(२२�२) मनोनयनबाट कुन ैपदमा एक पटक भ�दा बढ� सद�य ब� पाइन ेछैन ।

(२२�३) पाट�को िनवा��चत संघीय अ��य�� �ई काय�कालप�छ फे�र अ��य�� पदको िनवा�चनमा �ित�प�धा� गन�

पाउन ेछैन। अ� पदमा उ�मदेवारी िदन वा मनोिनत �न ब�देज रहन ेछैन।

भाग – ५

तहगत सम�वयकारी सिमितह�को संरचना र िनवा�चन

२३� संघीय संसद�य दल

(२३�१) ���� त�था समानपुाितक प�ितबाट िनवा��चत �ितिन��ध सभाका सद�यह� त�था राि�� य सभाका

सद�यह� संघीय संसद�य दलका सद�य �नछेन् ।

(२३�२) संघीय संसद�य दलको ���� िनवा�चन�ारा संघीय संसद�य दलको नतेा, उप नतेा, �मखु सचतेक त�था

सचतेकह� छािननछेन् ।

(२३�३) संसद�य दलको काया�व��ध संसदको समयाव��ध नसिकएस�म �नछे ।

(२३�४) संसद�य दलको काम, कत��य र अ��धकार संघीय स�मित�ारा �वीकृत संघीय संसद�य दलको िव�धान

अनसुार �नछे ।
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२४� �ादे�शक संसद�य दल

(२४�१) ���� त�था समानपुाितक िनवा�चन प�ित�ारा िनवा��चत �देश सभा सद�यह� �ादे�शक संसद�य

दलका सद�य �नछेन् ।

(२४�२) �ादे�शक संसद�य दलको ���� िनवा�चन�ारा �ादे�शक संसद�य दलको नतेा, उप�नतेा, �मखु

सचतेक त�था सचतेकह� छािननछेन् ।

(२४�३) �ादे�शक संसद�य दलको काया�व��ध �देश सभाको समयाव��ध नसिकएस�म �नछे ।

(२४�४) �ादे�शक संसद�य दलको काम, कत��य र अ��धकार �ादे�शक स�मित�ारा ��ताव गरी संघीय

स�मित�ारा �वीकृत �ादे�शक संसद�य दलको िव�धान अनसुार �नछे।

२५� �ज�ला सिमित

(२५�१) ��के �ज�लाका �थानीय तहह�को कामको सम�वयन त�था �थानीय त�था तह र �देशबीच स�ार त�था

स�पक� लाई सहजीकरण गन�को ला�ग एक �ज�ला स�मित गठन ग�रनछे। यो स�मितको भू�मका काय�कारी रहने

छैन।

(२५�२) उ�त स�मितमा �ज�लामा बहाल रहकेा िनवा�चन �योजनको ला�ग अ�ाव��धक ग�रएका सद�यह�ले

मतदान गरी िन� बमो�जम चयन ग�रनछे।

अ��य�� र उपा��य��, जसम��य ेएक मिहला अिनवाय� रहन।े

स�चव र कोषा��य��, जसम��य ेएक मिहला अिनवाय� रहन।े

हरेक �थानीय तहका अ��य�� र उपा��य�� पदेन सद�य।

(२५�३) �ज�ला स�मितको काय�काल चार वष�को रहनछे। यसको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम

�नछे।
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२६� िनवा�चन �े� सिमित

(२६�१) ��के संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��ेको सीमा�भ� पन� गाउँपा�लका/नगरपा�लका स�मितका

पदा��धकारीह�, त�था उ�त संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��ेबाट िनवा��चत/मनोिनत संघीय सद�यह�,

����/समानपुाितक जन�ितिन��धह� पदेन �पमा उ�त संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��े स�मितका सद�यह�

�नछेन्।

(२६�२) संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��े संयोजन स�मितको अ��य��को भू�मका उ�त ��ेबाट �ितिन��ध�व गन�

���� िनवा��चत जन�ितिन��धले गन�छन्। यिद ���� िनवा��चत जन�ितिन��ध नभएमा समानपुाितकबाट

िनवा��चत जन�ितिन��धल ेगन�छन्।

(२६�३) यिद उ�त संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��ेमा दलको कुनै पिन जन�ितिन��ध नभएको ख�डमा उ�त

संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��े स�मितका पदेन सद�यह�को भलेा गरेर उ�त स�मितको संयोजकको चयन गरी

�ज�ला स�मितलाई �सफा�रस गन�छ । उ�त �सफा�रस बमो�जम �ज�ला स�मितल ेसंयोजक चयन गन�छ ।

(२६�४) संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��े स�मितको काय�काल ��के संघीय/�ादे�शक िनवा�चन समापन

नभएस�म रहनछे।

(२६�५) संघीय/�ादे�शक िनवा�चन ��े स�मितको काम, कत��य र अ��धकार तोिकए बमो�जम �नछे।

भाग – ६

संघीय आयोगह�को गठन त�था काय�िव��ध

२७� �याय त�था सशुासन आयोग

(२७�१) दल�भ� मू�य मा�यताको र��ा एवम् �व��न गन�, सशुासन �थापना र �सको िनर�तरताका ला�ग

आ�त�रक अनशुासन, त�था सं�थागत/नीितगत पारद� �श�ता र �याय स�पादन गन� संघीय स�मितले अ��धकार

स�प� र �वाय� आयोगको �पमा ‘�याय त�था सशुासन आयोग’ गठन गन�छ ।
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(२७�२) �याय त�था सशुासन आयोग संघीय, �ादे�शक त�था �ज�ला तहमा �नछे । संघीय तहमा �मखु आय�ुत

सिहत आठ जना आय�ुतह� त�था �ादे�शक तहमा �मखु आय�ुत सिहत पाँच जना आय�ुत �नछेन् भने

�ज�ला तहमा एक �मखु आय�ुत सिहत तीन आय�ुत �नछेन् । उनीह�को िनय�ु�त स�ब��त तहका

स�मितह�ल ेगन�छन् ।

(२७�३) ितनै तहका �याय त�था सशुासन आयोगका �मखु आय�ुत िनय�ुत गदा� स�ब��त स�मितह�ले

सकेस�म दलको मा��थ�लो तहमा सि�य रहकेा तर अ�य �ज�मवेारी भू�मकामा नरहकेा वा �वत� पारदश�

त�था उ�च निैतकवान् �य��त�वलाई िनय�ुत ग�रनछे। आय�ुतह�को िनय�ु�त गदा� स�ब��त स�मितको कुनै

सद�यमा��थ म�ुा परेको छ भन,े सो सद�यल ेिनय�ु�त �ि�यामा भाग �लन पाउन ेछैन।

(२७�४) �याय त�था सशुासन आयोगको काम त�था कत��यह�:

(क) सि�यताका सा�थ दलको मू�य मा�यताको संव�ध�न गन� ।

(ख) दलको आचार संिहताको पालनाको सिुन���तता गन� ।

(ग) दल सद�यह�लाई दलको ससंु�कार त�था तदन�ुपका मू�य मा�यता बारे िनय�मत ��श��ण िदन े।

(घ) संगठना�मक सं�कृित अन�ुप हरेक सद�यले ‘गन� पन�’ र ‘गन� न�न’े �यवहार लगायतका अप�रहाय�

गितिव��धको लागत तयार पान� र िनर�तर अ�ाव��धक गद� दल �भ� अ�त�रक लोकत�को स�मान गद�

आ�त�रक अनशुासन कायम गन� ।

(ङ) दल �भ� वा बािहरबाट उजरुी �लन,े छानिवन गन� र उपय�ुत िनण�यमा प�ुे त�था सो िनण�यको काया��वयन

गन�/गराई आ�त�रक �याय स�पादन गन� ।

(च) यस आयोग र यसका मातहतका ला�ग चािहने काय�िव��धह� तयार गन�, संघीय स�मितबाट पा�रत गन� र

�सको अ�ाव��धक गन� ।

(२७�५)  ��के आय�ुतह�को पदाव��ध ४ वष�को �नछे र बढ�मा २ पटक िनय�ु�त �न स�ेछन् ।

(२७�६)  आय�ुतह�को मनोनयन िन� आ�धारमा ग�रनछे:

● िन�ावान् �य��त वा दल सद�य;
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● दल �भ� अ�य कुनै पदमा हाल बहाल नरहकेा वा राि�� य राजनीितको ��ेमा हाल लाभको पदमा

नभएका दल सद�य;

● िववके, क�णा, समानभूुितका सा�थ दलको म�ुय मा�यता, िव�धान र आ�त�रक नीित िनयमलाई �प�

�या�या गद� कुरा बझुाउन े�मता भएका त�था िन�प�� िनण�य �लन स�े दलका सद�यह� ।

(२७�७)  आय�ुत/सद�यह�को पदाव��ध अ� �न ेअव�था:

● मृ� ुभएमा;

● स�ब��त स�मितल ेमहाअ�भयोग लगाई �ई ितहाइ ब�मतल ेपा�रत गरेमा;

● राजीनामा िदई �वीकृत भएमा;

● पद�य दा�य�व िवपरीत काय� गरेको �मा�णत भएमा।

(२७�८) �याय त�था सशुासन आयोगले गरेका आयोगका िनण�यह� बा��यकारी �नछेन् तर �च� नबझुकेो ख�डमा

पनुरावदेनको हक सद�यह�मा िनिहत रहनछे। अ��तम पनुरावदेन संघीय �याय त�था सशुासन आयोगले स�ुछे

। �देश त�था संघीय सांसदह�ले स�ब��त संसद�य दलको िनद�शन उल�न गरेको अव�थामा �सको उजरुी

स�ब�ी म�ुामा पिहलो म�ुा हने� िनकाय संघीय �याय त�था सशुासन आयोग रहनछे र यसले गरेको िनण�य

बमो�जमको �सफा�रसको बारेमा अ��तम िनण�य संघीय स�मितल ेगन�छ।

(२७�९) यस दफामा उ�लखे भएको ��ेा��धकार�भ� रही तहगत �याय त�था सशुासन आयोगले आव�यकता

अनसुार िनयमावलीह� तजु�मा गन�छ जसलाई तहगत काय�कारी स�मितले पा�रत गरेप�छ काया��वयनमा

जानछे।
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२८� िनवा�चन आयोग

(२८�१) दल�भ� �ने आ�त�रक तहगत िनवा�चन स�प� गन� त�था राि�� य िनवा�चनमा उ�मदेवार छनोट �ि�या

सहजीकरणको ला�ग संघीय स�मितले अ��धकार स�प� र �वाय� आयोगको �पमा ‘िनवा�चन आयोग’ गठन

गन�छ ।

(२८�२) िनवा�चन आयोग संघीय, �ादे�शक त�था �ज�ला तहमा �नछे। संघीय तहमा �मखु आय�ुत सिहत आठ

जना आय�ुतह� त�था �ादे�शक तहमा �मखु आय�ुत सिहत पाँच जना आय�ुत त�था र �ज�ला तहमा �मखु

आय�ुत सिहत तीन जना आय�ुतह� �नछेन् जसको िनय�ु�त स�ब��त तहका स�मितह�ल ेगन�छन्।

(२८�३) ितनै तहका �मखु िनवा�चन आय�ुत िनय�ुत गदा� स�ब��त स�मितह�ले सकेस�म दलको मा��थ�लो

तहमा रहकेा वा �वत�, उ�च निैतकवान त�था राि�� य िनवा�चनको ��ेमा �याित �ा�त िव�लाई िनय�ु�त

िदइनछे। िनय�ु�त गदा� स�ब��त स�मितको कुनै सद�यमा��थ िनवा�चन स�ब�ी उजरुीमा म�ुा परेको छ भन,े

सो सद�यल ेिनय�ु�त �ि�यामा भाग �लन पाउन ेछैन ।

(२८�४) िनवा�चन आयोगको काम त�था कत��यह�:

(क) िन�प�� ढंगल ेिनवा�चन काय� स�प� गराउन।े

(ख) िनवा�चन स�ब�� नीित िनयम त�था आचार संिहता बनाई पालनाको सिुन���तता गन�।

(ग) ‘�ाइमरी’ मा आ�धा�रत राि�� य चनुावमा उ�मदेवार छनोट �ि�या सहजीकरण गन� ।

(घ) यस आयोग र यसका मातहतका आयोगका ला�ग चािहने िनयमावली त�था काय�िव��धह� तयार गन�, संघीय

स�मितबाट पा�रत गन� र �सको अ�ाव��धक गन� ।

(२८�५)  ��के आय�ुतह�को पदाव��ध ४ वष�को �नछे र बढ�मा २ पटक िनय�ु�त �न स�ेछ ।

(२८�६)  आय�ुतह�को मनोनयन िन� आ�धारमा ग�रनछे

● िन�ावान् �य��त वा दल सद�य;
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● दल �भ� अ�य कुनै पदमा बहाल नभएका वा राि�� य राजनीितको ��ेमा हाल लाभको पदमा नभएका

दल सद�य;

● िन�प�� िनण�य �लन स�े �य��त वा दल सद�यह�।

(२८�७) आय�ुत/सद�यह�को पदाव��ध अ�:

● मृ� ुभएमा;

● स�ब��त तहगत स�मितल ेमहाअ�भयोग लगाई �ईितहाइ ब�मतल ेपा�रत गरेमा;

● राजीनामा िदई �वीकृत भएमा;

● पद�य दा�य�व िवपरीत काय� गरेको �मा�णत भएमा ।

२९� कोष त�था लेखा परी��ण आयोग

(२९�१) दल त�था सद�यह�को द�गोपना त�था संघीय आ� �थ�क काय�िव��ध अन�ुप पारदश� �पमा िनय�मत लखेा

परी��णको िन��त अ��धकार स�प� र �वाय� आयोगको �पमा कोष त�था लखेा परी��ण आयोग गठन ग�रनछे।

(२९�२) संघीय त�था �ादे�शक तहमा कोष त�था लखेा परी��ण आयोग त�था �थानीय तहमा लखेा परी��ण

स�मितको �यव�था ग�रनछे।

(२९�३) संघीय तहमा �मखु आय�ुत सिहत आठ जना आय�ुतह� त�था �ादे�शक तहमा �मखु आय�ुत सिहत

पाँच जना आय�ुत �नछेन् जसको िनय�ु�त स�ब��त स�मितह�ले गन�छन् । सा�थै, �थानीय तहमा

कोषा��य��को संयोजक�वमा ३ सद�य स�मित �नछे ।

(२९�४) �वै तहको �मखु आय�ुत िनय�ुत गदा� स�ब��त स�मितह�ले उ�च निैतकवान् अ�थ� िव�लाई िनय�ु�त

िदइनछे। िनय�ु�त गदा� स�ब��त स�मितको कुनै सद�य मा��थ म�ुा परेको छ भन,े सो सद�यले िनय�ु�त

�ि�यामा भाग �लन पाउन ेछैन।
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(२९�५) संघीय त�था �ादे�शक आयोगह�ले आ�आ�ो लखेा परी��ण �ितवदेन �मश संघीय स�मित र �देश

स�मितमा ��ततु गन�छन् र �वै तहका लखेा परी��ण �ितवदेनह� संघीय त�था �ादे�शक कोषा��य��ह�ले

महा��धवशेन/अ��धवशेनमा ��ततु गरेप�छ अनमुोदन ग�रनछे ।

(२९�६) ��के आय�ुतह�को पदाव��ध ४  वष�को �नछे र बढ�मा २ पटक िनय�ुत �न स�ेछन् ।

(२९�७) आय�ुतह�को मनोनयन िन� आ�धारमा ग�रनछे:

● िन�ावान् �य��त वा दल सद�य;

● दल �भ� अ�य कुनै पदमा बहाल नरहकेा त�था राि�� य राजनीितको ��ेमा हाल लाभको पदमा नभएका

दल सद�य;

● िन�प�� िनण�य �लन स�े �य��त वा दल सद�यह� ।

(२९�८) आय�ुत/सद�यह�को पदाव��ध अ�:

● मृ� ुभएमा;

● स�ब��त स�मितल ेमहा�भयोग लगाई �ईितहाइ ब�मतल ेल ेपा�रत गरेमा;

● राजीनामा िदई �वीकृत भएमा;

● पद�य दा�य�व िवपरीत काय� गरेको �मा�णत भएमा ।

भाग – ७

संघीय िवभागह�को गठन त�था काय�िव��ध

दलको तहगत स�मितह�ले आ�ा काय�ह�लाई थप �यव��थत बनाउनको ला�ग त�था काय� िवभाजन त�था

िवषयगत द��ता हा�सल गराउनको ला�ग तहगत िवभागह�को गठन, �ज�मवेारी हरेफेर लगायतका कामह�

यस िव�धानमा भए बमो�जम त�था तोिकएका अ�य �यव�था बमो�जम गन� स�ेछ । �देश वा �थानीय तहमा

गठन ग�रन ेिवभागह� आव�यकता अनसुार संघीय िवभागह�को खाका अन�ुप गन� सिकनछे ।
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३०� संगठन त�था रणनीित िवभाग

(३०�१) दलको संघीय, �ादे�शक त�था �थानीय तहमा सांगठिनक गितिव��धह� िनय�मत �पमा स�ालनको

ला�ग र दलगत रणनीित बनाउन र काया��वयन गन�को ला�ग तहगत संगठन त�था रणनीित िवभागको गठन

ग�रनछे।

(३०�२) ��के तहगत संगठन त�था रणनीित िवभागह� स�ब��त काय�कारी स�मित�ित उ�रदायी रहनछेन् ।

(३०�३) संगठन त�था रणनीित िवभागका सद�यह�को पदाव��ध ४ वष�को �नछे।

(३०�४) दलको संगठन त�था रणनीित िवभागको नतेृ�व संघीय तहमा संघीय स�मितको उपा��य��ले र �ादे�शक

वा अ�य तहमा सो तह स�मितका उपा��य��ले गन�छ। संघीय संगठन त�था रणनीित िवभागमा �देश संगठन

उपा��य�� �थायी आम��त सद�य �नछेन्। �ादे�शक संगठन िवभागमा �थानीय तहका उपा��य��ह� �थायी

आम��त सद�य �नछेन्। अ�य सद�यह� तोिकए बमो�जम �नछेन्।

(३०�५) संगठन त�था रणनीित िवभागको िनय�मत जानकारी दलको तहगत स�मितह�लाई ग�रनछे।

३१� नीित, अनसु�ान त�था िव�लेषण िवभाग

(३१�१) संघीय संसद, �देश सभा त�था �थानीय तहमा �ने िव�भ� नीितगत िव�धेयकह�मा समान धारणा

िनमा�ण गन� र दलको नीित र धारणा िनमा�ण गन� संघीय र �ादे�शक तहमा नीित, अनसु�ान त�था िव�लषेण

िवभाग गठन ग�रनछे।

(३१�२) स�ब��त तहको नीित, अनसु�ान त�था िव�लषेण िवभागल ेतय गन� नीितमा आ�ा धारणा रा�

इ�ुक भएमा �सको बारेमा �ल�खत जानकारी तत् तत् िवभागमा िदनपुन�छ। नीितको म�यौदा तयार गनु�

अगािड र पछािड आम सद�यह�को सझुाव �िति�या �लनपुन�छ ।

(३१�३) संघीय नीित, अनसु�ान त�था िव�लषेण िवभागमा �देश संगठन स�चव �थायी आम��त सद�य

�नछेन्। अ�य सद�यह� तोिकए बमो�जम �नछेन्।
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(३१�४) संघीय नीित, अनसु�ान त�था िव�लषेण िवभागको नतेृ�व दलको संघीय स�चव (नीित) ले र �ादे�शक

त�था �थानीय तहमा सोही तहका उही पदका पदा��धकारील ेगन�छन्।

३२� ��श��ण त�था �मता िवकास िवभाग

(३२�१) दललाई चािहने िव�भ� िवषयगत र राजनीितक नतेृ�वह�को िनमा�ण गन� दलको संघीय, �ादे�शक त�था

�थानीय तहमा ��श��ण त�था �मता िवकास िवभागह� गठन ग�रनछे।

(३२�२) �मता िवकासको ला�ग िवभागले अ�य संघसं�थाह�सँग सम�वय गरी दलका सद�यह�लाई िव�भ�

��श��ण वा ता�लमह� िदनछे।

(३२�३) संघीय ��श��ण त�था �मता िवभागमा �ादे�शक ��श��ण त�था �मता िवकास िवभागको �मखु �थायी

आम��त सद�य �नछेन्। अ�य सद�यह� तोिकए बमो�जम �नछेन्।

(३२�४) ��श��ण त�था �मता िवकास िवभागको नतेृ�व दलको संघीय स�चव (��श��ण) ले र �ादे�शक त�था

�थािनय तहमा सोही तहका उही पदका पदा��धकारील ेगन�छन् ।

३३�  अ�भयान त�था संजाल िवभाग

(३३�१) दलले नाग�रकह�को चासोको िवषयमा स�ालन गन� िव�भ� राजनीितक र सामा�जक अ�भयानह�को

योजना बनाई काय��वयन गन� संघीय तहमा मा� अ�भयान त�था संजाल िवभाग गठन ग�रनछे।

(३३�२) यस िवभाग अ�तग�त दलका िव�भ� संजालह� गठन ग�रनछे।

(३३�३) यस िवभागको नतेृ�व दलको स�चव (अ�भयान) ल ेगन�छ।

३४� सचूना त�था स�ार िवभाग

(३४�१) दलको सूचना त�था स�ारलाई �यव��थत गन�को ला�ग संघीय त�था �ादे�शक तहमा 'सूचना त�था स�ार

िवभाग' गठन ग�रनछे।
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(३४�२) सूचना त�था स�ार िवभागको नतेृ�व संघीय तहमा संघीय �व�ताले त�था �ादे�शक तहमा �ादे�शक

�व�ताल ेगन�छन्।

(३४�३) �ादे�शक 'सूचना त�था स�ार िवभाग'का नतेृ�वह� �थायी आम��त सद�यका �पमा त�था दलको

वबेपजेका ��धान स�पादक पदेन �पमा संघीय  सूचना त�था स�ार िवभागका सद�यह� �नछेन्।

(३४�४) दलको स�ार नीित, दलको सूचनाको संकलन त�था दलका सामा�जक स�ालह�को स�ालनको काय�

सूचना त�था स�ार िवभागको �नछे।

(३४�५) िव�भ� स�ार मा��यमह� (टे�ल�भजन/रेिडयो/प�पि�का/अनलाइन)मा स�पक� गरी दलका नीित त�था

काय��मह�लाई �यापक �चार/�सार गन�, �का�शत लखे/रचनाह�लाई वबेपजे/सामा�जक स�ालह� माफ� त

थप �चार गन� त�था दलको �ा��डङमा सहयोग गन�छ।

३५� अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मािमला िवभाग

(३५�१) अ�तरा�ि�� य स�ब�, कुटनीितक िनयोगसँग स�पक� , र��ा त�था िवदेश मा�मला स�ब�ी काय� गन� संघीय

तहमा मा� अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभागको गठन ग�रनछे।

(३५�२) अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभागको नतेृ�व दलको संघीय स�मित सद�यल ेगन�छन्।

(३५�३) अ�य सद�यह�को हकमा अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभागले दल�भ� रहकेा िवदेश िव�

नतेाह� त�था अ�य िव� दल सद�यह�लाई िवभागमा रा� स�ेछ। आव�यक परेमा अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था

र��ा मा�मला िवभागल ेअ�य िवभागह�सँग सम�वय गरेर काय� गन� स�ेछ।

(३५�४) अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभाग कुनै पिन सांगठिनक गितिव��धमा संल� �ने छैन। तर

आव�यक नीितगत स�लाह सझुावह� �लन भन े�वत� छ।

(३५�५) अ�तरा�ि�� य स�ब� त�था र��ा मा�मला िवभागले िवषयव�तकुो ग�ीरतालाई हरेेर आव�यकतानसुार

दलको अ��य��, सम�वय स�मित त�था संघीय  स�मितमा आव�यक जानकारी उपल�ध गराउनछे।
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३६� काया�लय र सद�यता �यव�थापन िवभाग

(३६�१) दलको काया�लय र सद�यह�को �यव�थापन गन�को ला�ग तहगत �पमा काया�लय त�था �यव�थापन

िवभागह� गठन ग�रनछेन्।

(३६�२) यस िवभागले दलको िव�धान र सद�यता स�ब�ी तोिकएको �यव�था अनसुार सद�यता �यव�थापन

गन�छ।

(३६�३) दलको तहगत काया�लय त�था सद�यता �यव�थापन अ�तग�तको स�पूण� �ज�मवेारी तहगत िवभागले

�लनछे वा सो नभएको अव�थामा तोिकए बमो�जम �नछे ।

(३६�४) दलको िब�भ� िवभागह�ल ेसंचालन गन� काय��मह�लाई तहगत िवभागल ेसम�वय र सहयोग गन�छ।

३६�१ काया�लय र सद�यता �यव�थापन सिमित

(३६�१�१) काया��वयन र �यव�थापन संजाल स�मितल ेतोके बमो�जम �नछे।

३७� अ�थ� िवभाग

(३७�१) दल स�ालन गन� आव�यक �ोत संकलन र �यव�थापन गन� अ�थ� िवभाग रहनछे।

(३७�२) यस िवभागले आ� �थ�क पारद� �श�ता, आ� �थ�क िदगोपनका िन�म� कोष त�था लखेा परी��ण आयोगले

संगठन त�था सद�यको ला�ग िदन ेआ� �थ�क अ�भवृ�� �यव�थापन स�ब�ी सझुावह�लाई काया��वयन गन�छ।

३७�१ अ�थ� सिमित

(३७�१�१) काया��वयन र �यव�थापन संजाल स�मितल ेतोके बमो�जम �नछे।
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३७�२ अ�य िवभागह�

(३७�२�१) काननुमा द��ता रा�े संघीय सद�यको मातहतमा कानूनी मा�मला िवभाग बनाइनछे। सो िवभागको

काम, कत��य र अ��धकार संघीय स�मितल ेबनाए बमो�जम �नछे।

(३७�२�२) सा�थै उ�मशीलता िवभाग, समाव�ेशता िवभाग र दलको आव�यकता अनसुार आ�ो उ��ेय

�ा��तका ला�ग िब�ान त�था �िव��ध िवभाग लगायतका अ�य िवभागह� पिन गठन ग�रनछे।

भाग � ८

तहगत काय�कारी सिमितह�को काम, कत��य र अ��धकार

३८� टोल सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(३८�१) टोलमा ५ जनाभ�दा बढ� सद�यह� भएमा टोल स�मित िनमा�ण गरी दलको �थानीय स�मित िनमा�ण

गन�।

(३८�२) टोलमा गठन भएको टोल स�मितको अ��य�� चनुरे टोलको िवकास िनमा�ण वा अ�य रचना�मक कामह�

गन�।

(३८�३) िनय�मत �पमा दलको बठैक गन�, टोलको आव�यकता अनसुार काय� योजना बनाउने र काया��वयन

गन�।

(३८�४) टोल स�मितको अगवुाइमा भएका ��के काम कारबाहीको बारेमा वडा स�मितलाई जानकारी िदन,े

सहयोग आदान�दान गन� र �सको जानकारी तयार गरी अ�भलखे रा�े त�था आव�यक परेमा �थानीय तहको

स�मितमा पठाउन।े

(३८�५) दलल ेिन�धा�रण गरेको ��श��ण �लएर/िदएर �यापक �पमा सद�यह� र सम�थ�कह� तयार पान� ।

(३८�६) ��के ४ वष�मा �ने गाउँ, टोल वा सामदुा�यक स�मितका स�पूण� सद�यह�ले वडा सभामा सहभागी

भई ���� िनवा�चन�ारा च�ु ेचिुनन ेअ��धकारको उपयोग गन�।
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३९� वडा सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(३९�१) वडा�ारा िनवा��चत स�पूण� वडा सद�यह�ल ेकाय� िवभाजन गन�।

(३९�२) िनय�मत �पमा स�मितको बठैक गन�, काय� योजना बनाउन ेर काया��वयन गन�।

(३९�३) वडाको आव�यकता र उप�लो स�मितको िनद�शन अनसुार दलका िनण�यह� गन� र �सको काया��वयन

गन�/गराउन।े

(३९�४) ��के वडा स�मित अ�तग�तका सद�यह�को काम र सं�याको अ�भलखे अ�ाव��धक गन� र आव�यक

िनद�शन िदन।े

(३९�५) वडा स�मितको अगवुाइमा भएका ��के काम कारबाहीको बारेमा उप�लो स�मितमा जानकारी िदन।े

(३९�६) वडा स�मितका सद�यह�को राजीनामा आएमा स�मितसँग परामश� गरी वडा अ��य��ल े�वीकृत गन�।

(३९�७) ��के ४ वष�मा वडा सद�यह�को सभा गरी ���� िनवा�चन�ारा िव�धानमा उ�लखे भए अनसुार वडा

स�मितको िनमा�ण गन�।

४०� �थानीय तह सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(४०�१) वडा सद�यह��ारा िनवा��चत स�पूण� �थानीय तहका स�मित सद�यह�ले आव�यक िवभाग, आयोग

त�था स�मितह� गठन गन�, बाँक� स�मित सद�यह� मनोनयन गन� र काय� िवभाजन गन�।

(४०�२) िनय�मत �पमा स�मितको बठैक गन�, काय� योजना बनाउन ेर काया��वयन गन�।

(४०�३) स�ब��त �थानीय तहको आव�यकता र उप�लो स�मितको िनद�शन अनसुार �थानीय तहको दलका

िनण�यह� गन� र �सको काया��वयन गन�/गराउन।े

(४०�४) ��के �थानीय तहको स�मित अ�तग�तका सद�यह�को काम र सं�याको रेकड� अ�ाव��धक गन� र

आव�यक िनद�शन िदन।े

(४०�५) �थानीय तहको स�मितको अगवुाइमा भएका ��के काम काय�वाहीह�को बारेमा उप�लो स�मितमा

जानकारी िदन।े
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(४०�६) �थानीय तहका िवभाग वा स�मितबाट रा�जनामा आएमा स�मितसँग परामश� गरी �थानीय तह

अ��य��ल े�वीकृित गन�।

(४०�७) ��के ४ वष�मा �थानीय तहको सद�यह�को सभा गरी िव�धानमा उ�लखे भए अनसुार ���� िनवा�चन

त�था मनोनयन�ारा �थानीय तहको स�मितको िनमा�ण गन�।

४१� �ादे�शक सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(४१�१) �ादे�शक सद�यह��ारा िनवा��चत स�पूण� �देश स�मित सद�यह�ले आव�यक िवभाग, आयोग त�था

स�मितह� गठन गन�, बाक� स�मित सद�यह� मनोनयन गन� र काय� िवभाजन गन�।

(४१�२) िनय�मत �पमा �ादे�शक दलको बठैक गन�, काय� योजना बनाउन ेर काया��वयन गन�।

(४१�३) स�ब��त �देशको आव�यकता र उप�लो स�मितको िनद�शन अनसुार दलको �देश तहका िनण�यह�

गन� र �सको काया��वयन गन�/गराउन।े

(४१�४) ��के �ादे�शक स�मित अ�तग�गतका सद�यह�को काम र सं�याको अ�भलखे अ�ाव��धक गन� र

आव�यक िनद�शन िदन।े

(४१�५) �ादे�शक स�मितको अगवुाइमा भएका ��के काम काय�वाहीह�को बारेमा उप�लो स�मितमा

जानकारी पठाउन।े

(४१�६) �ादे�शक तहका आयोग, िवभाग वा स�मितबाट रा�जनामा आएमा स�मितसँग परामश� गरी �ादे�शक

अ��य��ल े�वीकृित गन�।

(४१�७) ��के ४ वष�मा अिनवाय� समावशेी �ितिन��ध�व रहने गरी िव�धानमा उ�लखे भए बमो�जम ����

िनवा�चन र मनोनयन�ारा �देश स�मितको िनमा�ण गन�।
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४२� संघीय सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(४२�१) िव�धानमा उ�लखे भए बमो�जम अ��य��ले �सफा�रस गरेका संघीय सद�यह�को अनमुोदन त�था काय�

िवभाजन गन�।

(४२�२) स�पूण� संघीय सद�यह�को काय� िवभाजन र सं����त इितहासको लगत रा�।े

(४२�३) िव�धानमा िन�धा�रण ग�रए बमो�जमका संघीय िवभाग/स�मित, आयोग काय�दल त�था अ�य आव�यक

संय�ह� गठन गन�।

(४२�४) संघीय स�मित�ारा ग�ठत िवभाग, काय�दल त�था आव�यक संय�ह�को काम, कत��य र अ��धकारको

तजु�मा गन�।

(४२�५) संजाल स�मित त�था अ�य स�मितका िनण�यह�लाई आव�यक संसो�धन र सझुाव सिहत अनमुोदन गन�।

(४२�६) आव�यकता अनसुार संघीय स�मित सद�यह�को काय� िवभाजनमा हरेफेर र �थाना�तरण गन�।

(४२�७) संघीय काया�लयको गठन र काय� �णाली िन�धा�रण गन�।

(४२�८) राि�� य महा��धवशेनको मूल स�ैा��तक आ�धारमा दलका उ�त समयका नीित त�था काय��मह� तयार

पारी काया��वयन गन�।

(४२�९) संघीय स�मित त�था अ�य स�मितह�का िनण�यह�को आ�धारमा अ�तर दलीय िनद��शका तयार पारी

िवतरण गन�।

(४२�१०) दलका सबै िनकाय त�था संगठनह�लाई आव�यक िनद�शन िदन,े काम कारवाहीको अ�भलखे रा�,े

सपु�रव�ेण गन� र मू�यांकन गन�।

(४२�११) अनशुासनको उ�ल�न गन� संघीय स�मित, संजाल स�मित त�था संघीय िवभागका र संजालका

सद�यह�लाई दलको आ�त�रक �या�यक �ि�या टंु�गई आएको �सफा�रस बमो�जम कारवाही गन�। हरेक

िवभाग वा स�मित �मखुल ेआ�ो िवभाग वा स�मित सद�यबाट आएका राजीनामा �वीकार गन�छ।
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(४२�१२) सरकार, संसद त�था �थानीय िनकाय संचालनको नीित तजु�मा गन� र काया��वयनको ला�ग नतेृ�व �दान

गन�।

(४२�१३) ��के �ादे�शक स�मित अ�तग�तका सद�यह�को काम र सं�याको अ�भलखे अ�ाव��धक गन� र

आव�यक िनद�शन िदन।े

(४२�१४) ��के ४ वष�मा राि�� य महा��धवशेन गन�।

(४२�१५) िव�धानमा तोिकएका िनयमावली बनाउन ेलगायत अ�य सब ैकामह� गन�।

४३� सम�वय सिमितको काम कत��य र अ��धकार

(४३�१) पाट� र संजालिबच सम�वय गन�। पाट�ले उठाएको म�ुाह� संजाल माफ� त नाग�रक माझ प�ु याउने र

संजालबाट आएका िवषयह� पाट�को म�ुा बनाउन �यास गन�।

(४३�२) संघीय स�मित र संजाल स�मितको वठैकको छलफलमा म�ुा िन�धा�रण गन�।

(४३�३) कुनै एक स�मित सद�यले ��मक �पमा वठैक संचालन गन� त�था �व�ताले वठैकको �ट�पणी उठाउने र

स��षेण गन�। अ��य��सँग परामश� गरी वठैक संचालन संघीय स�मित वा संजाल स�मितको कुनै पिन सद�यले

पिन संचालन गन� स�ेछ।

४४� अ��य��

(४४�१) संघीय स�मितको बठैक आ�ान र अ��य��ता गन� ।

(४४�२) बठैकमा गणपूरक सं�या पगु ेनपगुकेो िन��ल गरी सो अनसुार वठैक सचुा� वा �थगन गन� ।

(४४�३) वठैकमा छलफलका ला�ग तय भएका म�ुा छलफलमा जानु अ�घ नै आव�यक लागकेा म�ुा �प�

कारण खलुाई अक� वठैकस�मका ला�ग रो�े ।

(४४�४) दल मातहतका कुनै पिन सद�य, स�मित वा िनकायसंग सरोकारका िवषयमा सम�वय गन�, अनगुमन

त�था सपु�रव�ेण गन�, आदेश िदन ेत�था �प�ीकरण सो�� े।
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(४४�५) अ��य��को अनमुितमा त�था अनपु��थितमा उपा��य��को काम, कत��य त�था अ��धकारलाई ��ायोजन

गन�।

(४४�६) संघीय स�मित वा संजाल स�मित �मखुह�बाट आएका राजीनामा स�मितको परामश�मा �वीकृत गन�

स�े ।

(४४�७) अ��य�� दलको िव�धान, संघीय स�मित�ित उ�रदायी �नछेन् ।

(४४�८) तहगत स�मितह�का अ��य��ले पिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यनै �यव�था बमो�जम काम गन�छन्

।

४५� उपा��य��

(४५�१) अ��य��को अनपु��थितमा अ��य��ल ेस�ु�पएको �ज�मवेारी वहन गन�।

(४५�२) दलको संगठन स�ब��त स�पूण� �ज�मवेारी वहन गन� र अ��य��सँग परामश� गरी र �सलाई

स�मितबाट पा�रत गराई दलको रणनीित तय गन�।

(४५�३) आ�ो काय� �गितलाई संघीय स�मितमा पशे गन� ।

(४५�४) तहगत स�मितह�का उपा��य��ले पिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यनै �यव�था बमो�जम काम

गन�छन् ।

४६� स�चव - नीित, अनसु�ान र िव�लषेण

(४६�१) दलको नीित, अनसु�ान र िव�लषेण स�ब��त स�पूण� �ज�मवेारी वहन गन�।

(४६�२) आ�ो काय� �गितलाई संघीय स�मितमा पशे गन�।

(४६�३) तहगत स�मितह�का स�चवल ेपिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यन ै�यव�था बमो�जम काम गन�छन् ।

४७� स�चव - ��श��ण त�था �मता िवकास

(४७�१) दलको ��श��ण त�था �मता िवकास स�ब��त स�पूण� �ज�मवेारी वहन गन�।

(४७�२) आ�ो काय� �गितलाई संघीय स�मितमा पशे गन�।

34



(४७�३) तहगत स�मितह�का स�चवले पिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यनै �यव�था बमो�जम काम गन�छन्

।

४८� स�चव - अ�भयान र संजाल

(४८�१) संजाल स�मितको बठैक आ�ान र अ��य��ता गन� स�े।

(४८�२) सो बठैकमा गणपूरक सं�या पगु ेनपगुकेो िन��ल ग�र सो अनसुार वठैक सचुा� वा �थगन गन� स�े।

(४८�३) सो वठैकमा छलफलका ला�ग तय भएका म�ुा छलफलमा जानु अ�घ नै आव�यक लागकेा म�ुा �प�

कारण खलुाई अक� वठैकस�मका ला�ग रो� स�े।

(४८�४) दलको अ�भयान र संजाल स�ब��त स�पूण� �ज�मवेारी वहन गन�।

(४८�५) आ�ो काय� �गितलाई संघीय स�मितमा पशे गन�।

(४६�३) तहगत स�मितह�का स�चवल ेपिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यन ै�यव�था बमो�जम काम गन�छन् ।

४९� �व�ता - संचार

(४९�१) दलको �मिडया र संचार स�ब��त स�पूण� �ज�मवेारी वहन गन�।

(४९�२) दलको �व�ताको �ज�मवेारी वहन गन�।

(४९�३) आ�ो काय� �गितलाई संघीय स�मितमा पशे गन�।

(४९�४) वठैकका िनण�यह�को �टपोट गन�, अ�भलखे रा�े त�था स�मितका सद�यह� त�था तोिकएका अ�य

�य��तह�लाई स��षेण गन�।

(४९�५) तहगत स�मितह�का �व�ताले पिन आ�ो तहगत ��ेको हकमा �यनै �यव�था बमो�जम काम गन�छन्

।

५०� संजाल सिमितको काम, कत��य र अ��धकार

(५०�१) संघीय स�मितल ेतोकेको िनयमावली अनसुार काम गन�।

(५०�२) दलको म�ुाह�लाई अ�भयान माफ� त नाग�रक माझ प�ु याउन।े
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(५०�३) आम नाग�रकको म�ुाह�लाई उठाउने र दलको रणनीित र एज�ेा िवपरीत नभए दल माफ� त सं�थागत

गन�।

(५०�४) िव�भ� संजालह� बनाउन ेर अ� संघ सं�थाह�सँग सम�वय गरी काम गन�।

(५०�५) हरेक अ�भयान/काय��मको पारदश� �पमा आ� �थ�क कारोबार साव�जिनक गन�।

(५०�६) अ�भयान/काय��मह� तय गन�, योजना बनाउन ेर काया��वयन गन�।

(५०�७) आव�यकता अनसुार िवषयगत वा म�ुागत संजाल बनाउन ेवा िवघटन गन�।

(५०�८) अ�भयानह� संचालन गदा� दलको झ�ा �योग गन� वा नगन� तय गन�। िवषय अनसुार कुनै एक

संजाललाई �वत� �पमा काम गन� अ��धकार िदन ेर यसको ला�ग िनद��शका बनाउन।े

(५०�९) अ�भयानह�को ला�ग आचार संिहता बनाउन।े

५१� राि�� य महा��धवेशनको काम, कत��य र अ��धकार

(५१�१) राि�� य महा��धवशेनको ला�ग आव�यक आयोजक स�मितको चयन गन� र अ�य आव�यक सबखैाले

संय�ह�को िनमा�ण गन�।

(५१�२) राि�� य महा��धवशेन संघीय आयोजक स�मितको तफ� बाट ��ततु राजनीितक, सांगठिनक त�था आ� �थ�क

�ितवदेनह� पा�रत गन�।

(५१�३) संघीय स�मित र संजाल स�मितको िनवा�चन गन�।

(५१�४) दलको िव�धानमा आव�यक संसो�धन गन�।

भाग ९

५२� कोष

(५२�१) दलको आय �ोत दलका सद�य त�था गरै�सद�य (नपेाली नाग�रक) बाट �व�े�क �पमा �ा�त नगद वा

�ज�सी दान र दलसँग स�ब��त �काशन त�था व�तहु�को िब��बाट �न ेआय �नछे।
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(५२�२) अ�थ� संकलनको ला�ग आ�ो तहगत  कोषा��य�� एवम् अ�थ� िवभागसँग सम�वय गनु� पन�छ।

(५२�३) अ�थ� संकलन र�सदह� संघ, �देश त�था �ज�ला तहमा छािपनछे।

(५२�४) ��के र�सदलाई न�बर �दान गरी आव�यकता अनसुार समय समयमा िन�कासन ग�रनछे।

(५२�५) दलको ��के तहमा �ने नगद, आय��ययको �यव�थापन र पारदश�ताका िन�म� ब�क खाता संचालन

ग�रनछे।

(५२�६) दलको ��के मिहनाको खच� त�था आयको िववरण पारदश� त�रकाले दलको वबेसाइटमा राखी ��के

तीन�तीन (३/३) मिहनामा कोष त�था लखेा परी��ण आयोगल ेसो को आ�त�रक लखेा परी��ण गन�छ।

(५२�७) हरेक आ� �थ�क वष� सिकएप�छ मा�यता �ा�त �वत� लखेा परी��कबाट कोष त�था लखेा परी��ण

आयोगल ेलखेा परी��ण गन�छ।

(५२�८) दललाई �ा�त �ने �ज�सी दानको पिन लखेा रा�खनछे र सोको पिन मू�या�न गरी �ज�सी लखेा परी��ण

�नछे।

(५२�९)  दलल े�ा�त गरेको अ�थ� स�ब��त स�मितल ेदलको राजनीितक उ��ेय �ा��तको ला�ग �योग गन�छ।

(५२�१०) मा��थ ज�तोसकैु ल�ेखएको भए तापिन नपेालको काननुले राजनीितक दललाई अ�थ� संकलन र

�यव�थापनमा िनि �द�� गरेको काननुको अ�धीनमा रही मा� काय� ग�रनछे।

(५२�११)  कुन ै पिन �य��त त�था सं�थासँग एकै आ� �थ�क वष�मा तोिकए भ�दा बढ� अ�थ� संकलन गन� पाइन ेछैन।

भाग – १०

िविव�ध

५३� दल एक�करण, िवभाजन वा िवघटन

(५३�१) दलको महा��धवशेन वा िवशषे अ��धवशेनमा उप��थत अ�ाव��धक सद�यह�को (िनवा�चनमा खसकेो

सदर मतको) �ई ितहाइ ब�मतले दल एक�करण वा िवघटनको ��ताव पा�रत गन� स�ेछ। अ�ाव��धक

सद�यह�को ५०%+१ सं�यालाई गणपूरक सं�या मािननछे। गणपूरक सं�या नपगुे सो म�ुालाई �वत: खारेज
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भएको मािनने छ। �ि�या स�ु �नु अ�घ �यूनतम ९० िदन सद�यता कायम रहकेा सद�यह�ले मा� भाग �लन

पाउनछेन्।

(५३�२) दल एक�करण, िवभाजन वा िवघटन स�ब�ी अ�य कुराह� �च�लत काननु बमो�जम �नछे।

५४� स�पित त�था दािय�व �यव�थापन

(५४�१) नपेाल िववकेशील पाट� अ�य राजनीितक दलसँग एक�करण भएमा यसको स�पूण� स�प�� �वत:

एक�कृत  दलको �वा�म�वमा जानछे।

(५४�२) नपेाल िववकेशील पाट� िवघटन भएमा स�पूण� स�पित नपेाल सरकारको �वा�म�वमा जानछे।

(५४�३) मा��थ जसेकैु ल�ेखएको भए पिन यिद कसलैे एउटा िन���त अव��धको ला�ग नपेाल िववकेशील पाट�

दलसँग स�झौता गरेर कुनै स�प�� (नगद/�ज�सी) �योग गन� िदएको भए उ�त स�प�� िफता� गरेप�छ मा�

बाँक� स�प�� एक�कृत दल वा नपेाल सरकारको �वा�म�वमा जानछे।

५५� िव�धान संसो�धन

(५५�१) यो िव�धान संसो�धन गनु� परेमा संघीय स�मितका कायम रहकेा �ई ितहाइ सद�यह�को सहमितमा

िव�धान संसो�धन गन� सिकनछे तर दल एक�करण, िवभाजन वा िवघटन स�ब�ी िव�धानको दफा फेरबदल गन�

स�े छैन। सा�थै महा��धवशेनले पिन सा�धारण ब�मतबाट िव�धान संसो�धन गन� स�ेछ। यस स�ब�ी अ�य

�यव�था तोिकए बमो�जम �नछे।

(५५�२) िव�धान संसो�धनको ��ताव संघीय स�मितको ब�मतबाट वा त�काल अ�ाव��धक स�पूण� सद�य

सं�याको एक चौ�थाइबाट ��ताव गन� सिकनछे।

५६� गणपरूक सं�या

दलका सबै तहगत िनकायह�का बठैकह�मा उ�त िनकायह�का कुल सं�याको पचास �ितशतमा एक जोड्दा

�न ेसं�यालाई गणपूरक सं�या मािननछे।
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५७� िव�धानको �या�या

यस िव�धानको �या�या गरी संघीय स�मितल ेगन�छ।

५८� िनयमावली बनाउने र प�रप� जारी गन�

दलको संघीय स�मितले यो िव�धानको अ��धनमा रही आव�यक िनयमावली त�था िनद��शका बनाउन वा प�रप�

जारी गन� स�ेछ। �देश त�था �थानीय स�मितह�ले पिन यसै िव�धानलाई आ�धार मानरे आ�आ�ो तहमा

िनयमावली त�था िनद��शका बनाउन वा प�रप� जारी गन� स�ेछन।

५९� बैठक बोलाउने त�था अ��य��ता गन� त�था िनण�य गन� स�ब�ी �यव�था

(५९�१) हरेक तहगत स�मित, आयोग, िवभाग लगायतका स�मितको बठैक बोलाउने त�था �सको अ��य��ता गन�

अ��धकार उ�त िनकायको �मखुलाई �नछे। उ�त िनकायह�को िनण�य गदा� ब�मतको आ�धारमा वा यस

िव�धानमा उ�लखे भए बमो�जम �नछे।

(५९�२) राि�� य महा��धवशेन, �ादे�शक अ��धवशेन त�था अ�य अ��धवशेनह�को बठैक बोलाउने स�ब�ी यस

िव�धानमा भएको �यव�थालाई काया��वयन गन�को ला�ग संघीय स�मितल ेतोके बमो�जम �नछे।

६०� बा�धा अडकाउ फुकाउ

िव�धान लागु गदा� कुनै वा�धा अड़काउ फुकाउ गन� परेमा ��तो वा�धा अडकाउ फुकाउने अ��धकार संघीय

स�मितलाई �नछे। बा�धा अ�ाउ फुकाउने बारेमा िनण�य गदा� संघीय स�मितका कायम रहकेा �ई ितहाइ

सद�यह�ल ेगरे बमो�जम �नछे।

६१� अ�य �यव�था

(६१�१) यस िव�धानको आ�धार भ�तपरु �ज�लाको तलेकोटमा दलमा शभु�ेा रा�हे� त�था यस माफ� त

राजनीितक ह�त��पे गन� मनसाय रा�े �य��तह�को २०७७ साल फागनु ७ दे�ख ९ स�म ग�रएको िव�ता�रत

बठैकबाट तय भएको हो। सोही भलेाले चयन गरेको संयोजनकारी स�मित त�था �सले उ�त स�मितलाई
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िदएको काया�देश बमो�जम भएका काम कारबाहीह�बाट यस िव�धानलाई अ��तम �प िदने त�था दलको तद�थ�

संघीय स�मितको गठन लगायत अ�य नीितगत त�था सांगठिनक कामह� भएका �न् ।

(६१�२) दल दता� भएको �मितबाट बढ�मा तीन वष��भ� पिहलो महा��धवशेन �नछे। महा��धवशेन �ने िन���त

समय राि�� य वा �थानीय चनुाव त�था अ�य राजनीितक त�था देशको अ�य अव�था हरेेर उपय�ुत �मित

तोिकनछे। महा��धवशेन नभइ�जले यस िव�धानको काया��वयनमा कुनै क�ठनाइ आए वा यसमा उ�लखे

ग�रएका संरचनाह�को पद पूि �त� गनु�पन� भए संघीय स�मित वा �सले अ��धकार ��ायोजन गरेका �य��त,

स�मित वा िनकायले गन� स�ेछन्। दल दता� भएको �मितबाट �ई वष�स�म राि�� य चनुावमा भाग �लने र संगठन

िव�तार गनु� पन� भएकोल,े यो समयमा महा��धवशेन �न ेछैन।

(६१�३) पिहलो महा��धवशेन सिकएको हरेक ४ वष�मा अक� महा��धवशेन �नछे।
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अनसुचूीह�

अनसुचूी � १

झ�ा

आयताकार सनुौलो घरेा र �स�भ�को ह�रयो पृ�भू�मको िबचमा सतेो रङको कुकुरको टाउकोको आकृित

रहकेो झ�डा पाट�को झ�डा रहनछे। ह�रयो पृ�भू�मले पया�वरणलाई जोगाउने भाव जनाउँदछ भने सनुौलो

घरेाले िदगो �पमा हा�सल गनु�पन� संवृ��लाई जनाउनछे। कुकुरले इमानदारी त�था पहरेदारीको भाव जनाउनछे

। झ�डाको चौडाइ र ल�बाइको अनपुात २:३ �नछे। झ�डाको चारैितर रहकेो बािहरी सनुौलो घरेाको चौडाइ

झ�डाको चौडाइको पाँच �ितशत �नछे । दलको झ�ाको नमूना ला�ग तल रा�खएको छ ।

अनसुचूी� २

�च�

कुकुरको टाउकोको आकृित पाट�को �च� रहनछे।

41



अनसुचूी � ३

छाप

�ईटा वृ�ाकारको िबचमा मा��थ�लो दे�े भागमा घडी घ�ुे िदशातफ� नेपाल िववेकशील पाट� ल�ेखएको त�था

तलको भागमा घडी घ�ु ेिदशाको उ�टोतफ� मानवता, समानता, �वत�ता र �वा�भमान ल�ेखएको �नछे ।

अनसुचूी � ४

दलका काया�लयह�

(क) दलको संघीय काया�लय काठमा�डौं उप�कामा रहनछे।

(ख) दलको �ादे�शक काया�लयह� �देश सभाले तोकेका �देशको राज�धानीमा वा अ�य �यव�था गरे बमो�जम

रहनछेन्।
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नेपाल िववेकशील पाट�को िनयमावली, २०७८

पा�रत �म�त: २०७८/०६/०३

नपेाल िववकेशील पाट� र यसका स�पूण� काय�ह�लाई �यव��थत, िनय�मत त�था गितशील बनाउनको ला�ग र

कितपय िवषयह�लाई समते दलको िनयमावलीमा समावशे गन� आव�यक दे�खएकोले नपेाल िववकेशील

पाट�को िव�धानको भाग १० को दफा ५८ बमो�जम तद�थ� संघीय (के��ीय) स�मितले पा�रत गरी नपेाल

िववकेशील पाट�को िनयमावली, २०७८  जारी ग�रएको छ ।

भाग – १

�ार��क

१� नाम र �ार�

(१�१) यस िनयमावलीको नाम “नपेाल िववकेशील पाट�को िनयमावली, २०७८” रहकेो छ।

(१�२) यो िनयमावली त�ु�त �ार� �नछे।

२� प�रभाषा

‘िवषय’ वा ‘�संग’ल ेअक� अ�थ� नलागमेा यस िव�धानको सामा�य प�रभाषा देहाय बमो�जम �नछे:

(२�१) ‘दल’ भ�ाल े‘नपेाल िववकेशील पाट�’ भ� ेब�ुझनछे।

(२�२) ‘िव�धान’ भ�ाल े‘नपेाल िववकेशील पाट�’को िव�धान ब�ुझनछे।

(२�३) ‘िनयमावली’ भ�ाल े‘नपेाल िववकेशील पाट�को िनयमावली– २०७८’ ब�ुझनछे।

(२�४) ‘सद�य’ भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट�को सद�यलाई बझुाउनछे ।

(२�५) ‘अ��य��’ भ�ाले नपेाल िववकेशील पाट�का संघीय (के��ीय) लगायत िव�भ� तहगत स�मितका

अ��य��लाई  बझुाउनछे।

(२�६) ‘स�मित’ भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट�का तहगत स�मितह�लाई बझुाउनछे।

(२�७) ‘काया�लय’ भ�ाल ेनपेाल िववकेशील पाट�का िव�भ� तहगत काया�लयलाई बझुाउनछे।
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(२�८) ‘िनकाय’ भ�ाले नपेाल िववकेशील पाट�का िव�भ� तहगत स�मित, िवभाग वा दल संब� सं�थाह�लाई

बझुाउनछे।

(२�९) ‘संसद�य दल’ भ�ाले नपेाल िववकेशील पाट�को संघीय �ितिन��ध सभा/राि�� य सभा/�ादे�शक सभाको

संसद�य दललाई बझुाउनछे ।

भाग – २

३� सद�यता

(३�१) नपेाल िववकेशील पाट�को सद�यता �लन चाहने �य��तले अनलाइन फारम वा दलको तोिकएका

िनकायमा तोिकएको आवदेन प� भनु� पन�छ।

(३�२) भरेको आवदेन उपर दल स�ब��त स�मितले जनुसकैु बलेा पिन सद�यह�को आव�यक स�ापन गन�

स�ेछ।

(३�३) ��के दल सद�यह�ल ेकुन ैपिन मा��यम�ारा दलमा सझुाव स�लाह पठाउन स�ेछन्।

४� सद�यता नवीकरण

(४�१) ��के दल सद�यताको नवीकरण वाि �ष�क �पमा गनु� पन�छ।

(४�२) दलको िनवा�चनको अव��धमा भन ेनवीकरणको समयाव��ध संघीय स�मितल े�यव�था गरे अनसुार �नछे।

(४�३) दल अनशुासनको कारबाहीमा परेका �य��तह�को हकमा भने िनल�बन फुकुवा भएको १ मिहना�भ�

नवीकरण गनु� पन�छ।

भाग – ३

५� महा��धवेशन

(५�१) दलको महा��धवशेनमा सद�यह�ल े���� मतदानबाट संजाल त�था संघीय सद�यह� चयन गन�छन्।
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(५�२) संघीय सद�यह� चयन गदा� समावशेी, समानपुाितक र सहभा�गतामूलक �ितिन��ध�वलाई िव�धान

बमो�जम ग�रनछे ।

भाग – ४

६� �देश अ��धवेशन

(६�१) �देश अ��धवशेनको स�दभ�मा िव�धानमा भएको �यव�था अनसुार �ादे�शक अ��धवशेन �ने �यव�था

�मलाउनछे।

(६�३) सहभागी सद�यह�ल े���� िनवा�चनबाट िव�धान बमो�जमको �ादे�शक नतेृ�व चयन ग�रनछे।

भाग– ५

७� �थानीय तह

(७�१) �थानीय तहको तहगत अ��धवशेनको स�दभ�मा िव�धानमा भएको �यव�था अनसुार �थानीय तहगत

(महानगर/उपमहानगर/नगर/गाउँपा�लका)को अ��धवशेनको लागी �थानीय िनवा�चनको �यव�था �मलाइनछे।

(७�२) सहभागी सद�यह�ल े���� िनवा�चन�ारा िव�धान बमो�जमको तहगत �थानीय नतेृ�व चयन गन�छन्।

भाग – ६

८� उ�मेदवारीको मापद�ड

दलको महा��धवशेन त�था िव�भ� तहका अ��धवशेनह�मा उ�मदेवार �नका ला�ग िनवा�चन आयोगले तोकेको

मापद�ड र दलले तोकेको मापद�ड �वै पूरा गनु� पन�छ। मतदानको अ��धकार �ा�त सद�यले सो तहको जनुसकैु

महा��धवशेनमा मतदान िदन स�ेछ।

भाग – ७

९� स�पितको अ�भलेख

दलको चल अचल स�पितको अ�भलखे आ� �थ�क त�था लखेा परी��ण आयोगमा रहनछे।
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१०� िनयमावली संशो�धन

नपेाल िववकेशील पाट�को संघीय स�मितले आव�यकतानसुार यस िनयमावलीको संशो�धन गन� त�था यसको

�योगमा कुन ैबा�धा उ�प� भएमा फुकाउन स�ेछ।

११� सं�मणकालीन �यव�था

िव�धानको अ�य �यव�था बमो�जम िन� �म�त तद�थ� संघीय स�मितले नीितगत त�था �यवहा�रक �पमा आव�यक

�यव�थाको स�ब�मा स�पूण� िनण�य गन�छ, दल दता� गनु�को सा�थै दललाई पिहलो महा��धवशेन स�म नतेृ�व

िदनछे।
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