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जनभत ऩाटॊको प्रथभ भहाङ्झधवेशन – २०७७ 
फाट ऩाङ्चयत गङ्चयएको जनभत ऩाटॊको ङ्जवधान – 

२०७५ (सॊशोङ्झधत) 
  

 

 

ऩङ्चयच्छेद – १ 

प्रायङ्ञभबक 

 

धाया – 1 : ऩाटॊको नाभ  

मस ऩाटॊको नाभ देवनागयीभा “जनभत ऩाटॊ” य योभनभा “Janamat Party” गयी रेङ्ञिनेछ। 

मस ऩाटॊको सॊङ्ञऺप्त नाभ “जऩा” (योभनभा “JP”) यहनेछ। 

 
धाया – 2 : ङ्जवधानको नाभ य प्रायभब 

मस ङ्जवधानको नाभ “जनभत ऩाटॊको ङ्जवधान – २०७५” यहनेछ। मो ङ्जवधान ऩाटॊ स्थाऩना गने 

गयी बएको याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्–२०७५ को फैठकद्वाया ऩाङ्चयत बएऩङ्झछ प्रायभब हङ्टनेछ। मस ङ्जवधानको 
ऩारना गनङ्ट ुऩाटॊको हयेक सदस्मको कर्त्बु्म हङ्टनेछ।  

 

धाया – 3 : ऩङ्चयबाषा  
ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथ ुनरागेभा मस ङ्जवधानभा 
(क) “ऩाटॊ” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊ सभझनङ्ट ऩछु। 
(ि) “ङ्जवधान” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको ङ्जवधान २०७५ सभझनङ्ट ऩछु। 
(ग)  “सदस्म” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको सदस्म सभझनङ्ट ऩछु।  
(घ) “ऩदाङ्झधकायी” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊका सफै तहका ऩदाङ्झधकायी सभझनङ्ट ऩछु। 
(ङ)  “ङ्झनमभावरी” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको ङ्जवधानफभोङ्ञजभ फनेका ङ्झनमभावरीहरू सभझनङ्ट 

ऩछु। 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

झण्डा य छाऩ 
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धाया – 4 : झण्डा, रोगो य च ङ्टनाव ङ्ञचन्ह 

(क) ऩाटॊको झण्डा अनङ्टसूची १(क) फभोङ्ञजभ क्रभश: यातो, सेतो य हङ्चयमो यॊगको ठाडो 
धका ु (स्रीऩ) फीचभा फीचको सेतो स्रीऩभा यातो यॊगको अष्टदर यहने ङ्झनणमु 
गयेको छ। 

(ि) ऩाटॊको छाऩ:  अनङ्टसूची १(ि) फभोङ्ञजभ अष्टदरको फीचभा गोराकाय गयी 
ऩाटॊको नाभ यहनेछ । 

(ग) ऩाटॊको रोगो अनङ्टसूची १(ग) फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ३ 

उद्दशे्म 

 

धाया – 5 : उदे्दश्म 

(क) सङ्घीम रोकताङ्ञन्िक गणतन्िात्भक प्रणारीको सङ्टदृढीकयण गदै जनताको वास्तङ्जवक 
सावबुौभसर्त्ा स्थाङ्जऩत गने, 

(ि) नेऩारको बौगोङ्झरक अिण्डता अऺङ्टण्ण याख्दै सङ्टशासन य स्वामर्त्ता स्थाङ्जऩत गने, 
(ग) रोकतन्िको प्रवाहीकयण य अभ्मास जनस्तयसभभ गयाउने,  
(घ) स्थानीम तहदेङ्ञि याङ्जष्डम स्तयसभभ जनभतको कदय गने प्रत्मऺ रोकताङ्ञन्िक शासन 

व्मवस्थाको स्थाऩना गनङ्ट,ु “याइट टू ङ्चयकर”, “नो बोट” य “सूचनाको अङ्झधकाय” 
जस्ता सॊमन्िहरुफाट जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई उर्त्यदामी फनाउॉदै भ्रष्टाचाय उन्भूरन गने,  

(ङ) याजनैङ्झतक, आङ्झथकु, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक,  रैङ्जङ्गक एवभ ्साभङ्टदाङ्जमक दभन, शोषण, 
असभानता य ङ्जवबेद अन्त्म गदै सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी, साभाङ्ञजक न्माम, सभाजवाद 
य सभतावादराई अॉगाल्दै सभऩूण ुजनताराई अङ्झधकाय सभऩङ्ङ फनाउने, 

(च) भङ्टरङ्टकको आङ्झथकु, साभाङ्ञजक वा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवकासको नीङ्झत, मोजना य कामकु्रभ 
जनसभऺ ल्माउने,  

(छ) याङ्जष्डम अथतुन्िराई आत्भङ्झनबयु, स्वतन्ि तथा उङ्ङङ्झतशीर फनाउॉदै स्वतन्ि य सभदृ्ध 
अथतुन्िको ङ्जवकास गन ुमोगदान ऩङ्टयम्ाउन,े  

(ज) याजनीङ्झतक वा नागङ्चयक ङ्जवकासको उत्प्रयेक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रूऩभा जनताको याजनीङ्झतक 
सचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध गने,  

(झ) सफै ङ्जकङ्झसभका साभाङ्ञजक बेदबाव, ङ्जहॊसा, छङ्टवाछङ्टत वा ङ्जवबेदको अन्त्म गयी 
सभताभूरक सभाजको ङ्झनभाुण गन ुमोगदान ऩङ्टयम्ाउन,े  
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(ञ) सभाजराई सभानता य सद्भाव तपु डोमाुउॉदै भानव-सभाजराई ङ्जवबेदयङ्जहत ङ्जवकङ्झसत, 
सभदृ्ध य सङ्टिी फनाउने, 

(ट) स्वमॊसेवी बावनाको ङ्जवकास, नागङ्चयक ङ्ञजभभेफायी, भानव-अङ्झधकाय, साभाङ्ञजक न्माम, 
शाङ्ञन्त य अङ्जहॊसाराई उत्प्रङे्चयत हङ्टने िारका कामकु्रभ सञ्चारन गने गयाउने,  

(ठ) ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण ङ्ञशऺा अङ्झबमान सञ्चारन गयी ऩूव ु तैमायी कामभुा सहमोग 
ऩङ्टयम्ाउने,  

(ड) याङ्जष्डम ङ्जवऩङ्ञर्त्को सभमभा िोज, उद्धाय, सहमोग, ऩङ्टनस्थाुऩना रगामत अन्म आवश्मक 
सहमोग गने,  

(ढ) आफ्नो ङ्झनवाुचन घोषणाऩिभा उल्रेि बएका काभ गने,  
(ण) आमोगफाट सञ्चाङ्झरत कामकु्रभभा सहमोग ऩङ्टय ्माउन े। 

 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

सदस्मता 
 

धाया – 6 : सदस्मको मोग्मता 
देहामको मोग्मता ऩङ्टगेका कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिरे जनभत ऩाटॊको सदस्मता ङ्झरन सक्नेछन ्। 

(क) १८ वष ुउभेय ऩङ्टगेको नेऩारी नागङ्चयक, 
(ि) ऩाटॊको ङ्जवधान, घोषणाऩि, ङ्झसद्धान्त, नीङ्झत, कामकु्रभ य ङ्झनणमुहरुराई ऩारना गन ु

भञ्जङ्टय गयेको, 
(ग)  ऩाटॊको सदस्मता दस्तङ्टय फङ्टझाउन य तोङ्जकएको ङ्ञजभभेफायी ङ्झरन भञ्जङ्टय गयेको,  
(घ) नैङ्झतक ऩतन हङ्टने पौजदायी अङ्झबमोगभा सजाम बएको बए सो ब ङ्टिान गयेको ६ 

भङ्जहनाबन्दा फढी अवङ्झध ङ्झफतेको,  
(ङ) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम सयकायको स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्िणभा 

यहेको स्वशाङ्झसत सॊस्थाको फहारवारा प्राध्माऩक, ङ्ञशऺक वा कभचुायीको ऩदभा 
फहार नयहेको। 
 

धाया – 7 : सदस्मताको प्रकाय 

(क) साधायण सदस्म 

(ि)  ङ्जक्रमाशीर सदस्म 

(ग)  भानाथ ुसदस्म 

 

धाया – 8 : सदस्मता शङ्टल्क  



 जनमत पार्टी | 4  

(क) साधायण सदस्मता शङ्टल्क वाङ्जषकु रु. १० य ङ्जक्रमाशीर सदस्मता शङ्टल्क वाङ्जषकु रु.  

१०० यहनेछ। सदस्मता ङ्झरॉदा सदस्महरुरे स्वेङ्ञच्छक रुऩभा आङ्झथकु सहमोग गन ु

सक्नेछन ्।  प्रत्मेक ङ्जक्रमाशीर सदस्मरे ङ्झनमङ्झभत आङ्झथकु सहमोग (रेवी) फङ्टझाउनङ्ट 
ऩनेछ। साधायण य ङ्जक्रमाशीर सदस्मता क्रभश् अनङ्टसूची २ य ३ भा ङ्छदइएको आवेदन 

ऩि अनङ्टसाय ङ्झरइन सङ्जकनछे। साधायण य ङ्जक्रमाशीर सदस्मता प्रत्मेक वष ु वैशाि 

भङ्जहनाभा नवीकयण गनङ्ट ु ऩनेछ। तय ऩाटॊ अनङ्टशासनको कायफाहीभा ऩयी ङ्झनधाुङ्चयत 

सभमभा नङ्जवकयण गन ु छङ्टट बएका व्मङ्ञिको हकभा ङ्झनरभफन पङ्ट कङ्ट वा बएको १ 

भङ्जहनाङ्झबि नङ्जवकयण गनङ्ट ुऩने छ । 

(ि)  ङ्जवशेष अवस्थाभा केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झतरे नङ्जवकयणको सभमावङ्झध फढाउन सक्नेछ ।  

(ग)  भानाथ ुसदस्मता केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको ङ्झनणमुरे सभाजभा ङ्जवङ्ञशष्ठ मोगदान 

ङ्छदएका व्मङ्ञिहरुराई ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

 

धाया – 9 : सदस्महरुको काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय 

(क) साधायण सदस्म् साधायण सदस्मरे ऩाटॊको प्रचाय-प्रसाय गने, सॊगठन ङ्जवस्तायभा 
सघाउ ऩङ्टयम्ाउने, ऩाटॊद्वाया आमोङ्ञजत सावजुङ्झनक कामकु्रभ तथा आन्दोरनहरुभा 
बाग ङ्झरन,े स्वमॊसेवकको रुऩभा काभ गने तथा ऩाटॊका सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झनदेशनभा 
अन्म काभहरु गनेछ। बाततृ्त्व सॊगठनका सदस्महरु स्वत् साधायण सदस्म 
हङ्टनेछन।् 

(ि) सङ्जक्रम सदस्म् साधायण सदस्म बएय ऩाटॊप्रङ्झत ऩूणतु् ङ्झनष्ठावान ्बएय सङ्जक्रम बई 
कभतीभा १ वष ुकाभ गयेका सदस्महरु ङ्जक्रमाशीर सदस्मताको राङ्झग ङ्झनङ्ञित 
शङ्टल्क य रेवी ङ्झतयेय, ऩाटॊको भातहतका सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशभा, ङ्जक्रमाशीर 
सदस्मताका राङ्झग आवदेन ङ्छदन सक्नेछन।् वडा स्तयदेङ्ञि भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतरे सो 
आवदेनभाङ्झथ ङ्जवचाय गयी ङ्जक्रमाशीर सदस्मता ङ्छदन सक्नेछ। केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मक ठानेभा मोग्मता य भाऩदण्ड ऩङ्टगेका कङ्ट नै ऩङ्झन नागङ्चयकराई ङ्जक्रमाशीर 
सदस्मता ङ्छदन सक्नेछ। ङ्जक्रमाशीर सदस्महरु आफ्नो ऺेिभा ऩाटॊको फैठक, 
अङ्झधवेशन वा भहाङ्झधवेशनभा भतदान गन ुवा च ङ्टङ्झनन मोग्म हङ्टनेछन।् ङ्जक्रमाशीर 
सदस्मता ऩाटॊको कङ्ट नै ऩङ्झन गाउॉ वा नगयऩाङ्झरकाभा अङ्झधवेशन बन्दा कभतीभा ६ 
भङ्जहना अगाडी सभभ स्थान्तयण गन ुसङ्जकनेछ। 

(ग) भानाथ ुसदस्महरुरे ऩाटॊको कङ्ट नै ऩङ्झन अङ्झधवेशनभा बाग ङ्झरन मोग्म हङ्टन ेछैन। 

धाया – 10 : सदस्मताको सभाङ्झप्त 

तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको अवस्थाभा ऩाटॊ सदस्मता सभाप्त हङ्टनेछ । 

(क) भतृ्मङ्ट बएभा । 
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(ि) ऩाटॊको अङ्जहत हङ्टन ेकाभ गयेको आयोऩ प्रभाङ्ञणत बई ऩाटॊको वैधाङ्झनक प्रङ्जक्रमा अनङ्टरुऩ 

ङ्झनष्कासनको कावाुही बएभा । 

(ग) सदस्म स्वमॊरे ऩाटॊ ऩङ्चयत्मागको घोषणा गयेभा । 

(घ) साधायण सदस्म ऩाटॊको जानकायी ङ्झफना एक वषबुन्दा फढी सभऩकु फाङ्जहय यहेभा  य 

ङ्जक्रमाशीर सदस्म ऩाटॊको अनङ्टभङ्झत ङ्झफना एक वषबुन्दा फढी सभम ऩाटॊको दैङ्झनक 

काभ कायफाहीफाट अरग यहेभा।   

(ङ) वाङ्जषकु सदस्मता नवीकयण नगयेभा । 

(च) ऩाटॊको ङ्जवधान, ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका वा आचाय-सॊङ्जहताभा गङ्चयएको व्मवस्था 
प्रङ्झतकूरको आचयण प्रभाङ्ञणत बई कायफाहीभा ऩयेभा। 

(छ) ऩाटॊ य अध्मऺरे चराइ यािेको याजनीङ्झतक, साॊगठङ्झनक वा यणनैङ्झतक अङ्झबमान वा 
आन्दोरनको ङ्जवरुद्धभा प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ भत जाहेय गने वा ङ्जवयोध गने काम ु

गयेभा। 

 

धाया – 11 : सदस्मता अङ्झबरेि 

(क) ऩाटॊ सदस्मताको सभऩूण ुअङ्झबरेि केङ्ञन्िम सङ्गठन ङ्जवबागभा यहनेछ । सदस्महरूको 
अङ्झबरेि पायाभ अनङ्टसूची - ४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ि) स्थानीम/प्रदेश सङ्झभङ्झतहरूरे आ–आफ्नो काम ुऺेि ङ्झबिका सफै सदस्महरूको अङ्झबरेि 

याख्न सक्नेछन।् 

 

ऩङ्चयच्छेद – ५ 

सॊगठनात्भक ङ्झसद्धान्त 

 

धाया – 12 : सॊगठनात्भक ङ्झसद्धान्त 

(क) ऩाटॊको सावबुौभसर्त्ा ऩाटॊका सदस्महरूभा ङ्झनङ्जहत हङ्टनेछ । 

(ि)  ऩाटॊको सॊगठन देशको सॊघीम सॊयचनाका आधायभा ङ्झनभाुण गङ्चयनेछ । केन्ि, प्रदेश य 

स्थानीम ङ्झनकामहरूभा ऩाटॊको शङ्ञि फाॉडपाॉड हङ्टनेछ । 

(ग) व्मङ्ञि सङ्गठनको य सङ्गठन भहाङ्झधवेशनको भातहत हङ्टनेछ । 

(घ) भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतको ङ्झनणमु तल्रो सङ्झभङ्झतरे ऩारना गनङ्ट ुऩनेछ । 

(ङ) अल्ऩभतरे फहङ्टभतको ङ्झनणमु ऩारन गनङ्ट ुऩनेछ । 

(च) ऩाटॊ सदस्मताको प्राङ्झप्त स्वैङ्ञच्छक हङ्टनेछ। तय सदस्मका राङ्झग तोङ्जकएको दाङ्जमत्व य 

अनङ्टशासनको ऩारना फाध्मकायी हङ्टनेछ। ङ्जवधानत् उल्रेि बएका फाहेक ऩाटॊ 
सदस्मका दाङ्जमत्वहरु सभफङ्ञन्धत कङ्झभटीद्वाया सभम–सभमभा ङ्झनधाुङ्चयत गयेफभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछन ्। 
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(छ) ऩाटॊका कङ्झभटीहरू सभफङ्ञन्धत तहका अधवेशनहरूप्रङ्झत उर्त्यदामी हङ्टनेछन।् सफै 

कङ्झभटी य अङ्झधवेशन सॊघीम भहाङ्झधवेशनप्रङ्झत उर्त्यदामी हङ्टनेछन ्।  

(ज) ऩाटॊङ्झबि सभावेशी रोकतन्िको अभ्मास गङ्चयनेछ ।  

(झ) ङ्झनवाुङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्ञचर्त्फङ्टझ्दो काभ नगयेभा य ऩाटॊको ङ्जहतङ्जवऩङ्चयत काभ गयेभा 
भतदाताहरूराई ङ्जपता ु फोराउने अङ्झधकाय हङ्टनेछ । मस्तो अङ्झधकायको कामाुन्वमन 

ङ्झनवाुचन कामङु्जवङ्झधभा तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ञ)  ऩाटॊ सदस्महरूरे अष्टाङ्ग भागकुो ऩारना गदै गयाउॉदै ऩाटॊ सदाचाय य सङ्टशासन 
प्रङ्झत प्रङ्झतफद्ध यहनेछ। आचायसॊङ्जहताको ऩारना गनङ्ट ुसफै सदस्मको कतवु्म हङ्टनेछ ।   

ऩङ्चयच्छेद – ६ 

सॊगठनात्भक सॊयचना 
 

धाया – 13 : ऩाटॊको सॊगठनात्भक सॊयचना ङ्झनभनानङ्टसाय हङ्टनेछ.  

(क) याङ्जष्डम स्तय 
i. भहाङ्झधवेशन 

ii. याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् 

iii. केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी  
1) केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत 

a. स्थामी सङ्झभङ्झत 

b. केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झत 

c. ङ्झनवाुङ्ञचत तथा भनोङ्झनत सदस्महरू 

2) ङ्जवबाग  

 सॊसदीम भाङ्झभरा ङ्जवबाग 

 योजगाय ङ्जवबाग 

 ङ्ञशऺा ङ्जवबाग 

 स्वास््म ङ्जवबाग 

 बौङ्झतक सॊयचना ङ्जवकास ङ्जवबाग 

 सॊगठन ङ्जवबाग 

 सङ्टयऺा ङ्जवबाग 

 याहत एवभ ्उद्धाय ङ्जवबाग 

 ङ्जवदेश ङ्जवबाग 

 आङ्झथकु ङ्जवबाग 

 प्रङ्ञशऺण एवॊ ङ्जवद्यारम ङ्जवबाग 
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 सॊचाय ङ्जवबाग 

 प्रचाय-प्रसाय ङ्जवबाग 

 सभाज-कल्माण ङ्जवबाग 

 अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग 

 भानव-अङ्झधकाय ङ्जवबाग 

 कानून ङ्जवबाग 

 अन्म ङ्जवबाग 

3) जनवगॉम तथा ऩेशागत भोचाु / फ्रन्ट  

 ङ्जवद्याथॉ जनभत सॊघ 

 मङ्टवा जनभत सॊघ 

 उद्योग व्मवसामी जनभत सॊघ 

 ऩूव ुकभचुायी जनभत सॊघ 

 भजदूय जनभत सॊघ (रेड मूङ्झनमन) 
 ऩिकाय जनभत सॊघ 

 ङ्जकसान जनभत सॊघ 

 ङ्ञशऺक जनभत सॊघ 

 प्राध्माऩक जनभत सॊघ 

 ङ्ञचङ्जकत्सक जनभत सॊघ 

 इङ्ञन्जङ्झनमय जनभत सॊघ 

 वकीर जनभत सॊघ 

 फङ्टङ्जद्धजीङ्जव जनभत सॊघ 

 सङ्टकङ्ट भफासी जनभत सॊघ 

 सहकायी जनभत सॊघ 

 गैय-सयकायी सॊगठन जनभत सॊघ 

 भङ्जहरा जनभत सॊघ 

 दङ्झरत जनभत सॊघ 

 आङ्छदवासी जनजाङ्झत जनभत सॊघ 

 भङ्टङ्ञस्रभ जनभत सॊघ 

 अल्ऩसॊख्मक जनभत सॊघ  

 गैय-आवासीम भधेशी सॊघ 

 अन्म भोचाु 
४. वङ्चयष्ठ नेततृ्व भण्डर 
५. ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत 

i. अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत 
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ii. सल्राहकाय सङ्झभङ्झत 

iii. रेिा ऩङ्चयऺण सङ्झभङ्झत 

iv. सदस्मता व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

v. ङ्झनवाुचन सङ्झभङ्झत 

vi. अन्तयाुङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत 

vii. अन्म सङ्झभङ्झत 

६. भधेश नेततृ्व ऩङ्टञ्ज 

(ि)  प्रदेश सङ्झभङ्झत 

1. प्रदेश नॊ. १ सङ्झभङ्झत, कामाुरम् ङ्झफयाटनगय 

2. प्रदेश नॊ. २ सङ्झभङ्झत, कामाुरम् जनकऩङ्टय 

3. फाग्भती प्रदेश सङ्झभङ्झत, कामाुरम् काठभाडौं 
4. गण्डकी प्रदेश सङ्झभङ्झत, कामारुम् ऩोिया 
5. रङ्टङ्ञभफनी प्रदेश सङ्झभङ्झत, कामाुरम् बैयहवा 
6. कणाुरी प्रदेश सङ्झभङ्झत, कामारुम् वीयेन्िनगय 

7. सङ्टदङ्टय ऩङ्ञिभ प्रदेश सङ्झभङ्झत, कामाुरम् धनगढी  

(ग) ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 

(घ) ङ्झनवाुचन ऺेि सङ्झभङ्झत (प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनधी सबा) 
(ङ) गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका सङ्झभङ्झत 

(च) वडा सङ्झभङ्झत 

(छ) फूथ/टोर सङ्झभङ्झत 

 

 

ऩङ्चयच्छेद – ७ 

भहाङ्झधवेशन 

 

धाया – 14 : भहाङ्झधवेशन 

(क) भहाङ्झधवेशन ऩाटॊको सवोच्च ङ्झनकाम हङ्टनेछ य मसको आमोजना केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतद्वाया 
साभान्मत: ४ (चाय) वषभुा गङ्चयनेछ। तय ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फढीभा एक वषसुभभ ऩङ्झछ 

सान ुसङ्जकनेछ। 

(ि) भहाङ्झधवेशनको काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय 
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1. केङ्ञन्िम अध्मऺ सङ्जहत केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झत य केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत 
ङ्झनवाुङ्ञचत गने, 

2. सभऩूण ुकेङ्ञन्िम ङ्झनकामहरू ङ्जवघटन गने (स्थामी सङ्झभङ्झत फाहेक), 
3. ऩाटॊ ङ्जवधानभा आवश्मक सॊशोधन गने, सॊशोङ्झधत ङ्जवधान ऩाङ्चयत गने,  

4. केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको तपुफाट प्रस्तङ्टत याजनीङ्झतक तथा आङ्झथकु प्रङ्झतवेदन,केङ्ञन्िम 

अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम  रेिा ऩयीऺण सङ्झभङ्झत य केङ्ञन्िम  ङ्झनवाुचन 

सङ्झभङ्झतका प्रङ्झतवेदन तथा प्रस्तावहरू भाङ्झथ छरपर गयी ऩाङ्चयत गने । 

(ग) भहाङ्झधवेशनभा ऩाटॊका ङ्जक्रमाशीर सदस्म, सङ्झभङ्झत तथा बातसृॊगठनहरु भध्मेफाट 
अङ्झधवेशन प्रङ्झतङ्झनङ्झधको सॊख्मा, अनङ्टऩात य ङ्झनवाुचन प्रङ्जक्रमा केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झनधाुयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

  

ऩङ्चयच्छेद – ८ 

याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् 

 

धाया – 15 : याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् 

(क) याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्भा  ङ्झनभनानङ्टसाय सदस्महरु हङ्टनेछन:् 

1. वतभुान केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतका सफै सदस्महरू  

2. भोचाु तथा ङ्जवबागका अध्मऺहरू 

3. प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा ङ्झनवाुचन ऺेिका अध्मऺ य इन्चाजहुरू 

4. स्थामी सङ्झभङ्झतद्वाया भङ्जहरा तथा साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधताको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 

हङ्टन ेगयी कूर सॊख्माको भनोङ्झनत  ३०% सदस्महरू 

(ि)   याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय: 
1.  
2. केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे फनाएका अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत, सल्राहकाय सङ्झभङ्झत, 

रेिा ऩङ्चयऺण सङ्झभङ्झत, सदस्मता व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्झनवाुचन 
सङ्झभङ्झत सङ्जहतका ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतहरूराई अनङ्टभोदन गने वा त्मसराई 
आपैं  गठन वा ऩङ्टनगठुन गने,  

3.  
4. ङ्जवधानराई फहङ्टभतद्वाया आवश्मक सॊशोधन गने, 
5. आवश्मक ङ्झनमभ-ङ्जवङ्झनमभ ऩाङ्चयत गने, 
6. सॊक्रभणकारीन ्अवस्थाभा वा कङ्ट नै कायणरे अध्मऺ ऩद ङ्चयि 

बएको अवस्थाभा ६ भङ्जहनाबन्दा फढी अवङ्झध फाॉकी यहेको छ बन े
नमाॉ अध्मऺको ङ्झनवाुचन गने। 
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(ग) दङ्टई भहाङ्झधवेशनको फीचभा याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् ऩाटॊको सवोच्च अॊग हङ्टनेछ। याङ्जष्डम 
ऩङ्चयषद्को फैठक साभान्मत् वषभुा एक ऩटक हङ्टनेछ।   

 

ऩङ्चयच्छेद – ९ 

केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी 
धाया – 16 : केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत 

(क) दङ्टई याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को फीचभा केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत ऩाटॊको सवोच्च अॊग हङ्टनेछ।  

(ि) केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत फढीभा १५१ सदस्मीम हङ्टनेछ। केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा ङ्झनभनानङ्टसायका 
सदस्महरु यहनेछन:् 

1. केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु 

2. स्थामी सङ्झभङ्झतका सदस्महरू 

3. भहाङ्झधवेशनफाट ङ्झनवाुङ्ञचत तथा भनोङ्झनत सदस्महरू 

(ग) केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय 

1. भहाङ्झधवेशन य याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्का ङ्झनणमुहरू कामाुन्वमन गन ुमोजना वनाउने,  
2. आफ्नो सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत फैठकका साथै ङ्जवधान फभोङ्ञजभ याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् य 

भहाङ्झधवेशनको फैठक आमोजना गने। भहाङ्झधवेशन तथा याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को 
फैठकका राङ्झग आवश्मक वैचाङ्चयक,  याजनीङ्झतक, आङ्झथकु तथा अन्म आवश्मक 
दस्तावेजहरू तमाय गने।  

3. केङ्ञन्िम सल्राहकाय सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम रेिा ऩयीऺण 
सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम ङ्झनवाुचन सङ्झभङ्झत सङ्जहतका ङ्जवशषे सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टि तथा 
सदस्महरू चमन गनेछ।  

4. तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत, भोचाु, ङ्जवबाग य आवश्मक सॊमन्ि एवभ ्
कामदुरहरू गठन गने य ङ्झतनीहरूको काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय तोक्ने। 
ऩाटॊसॉग आवद्ध बात-ृसङ्गठनहरूको कामहुरूको सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा भूल्माङ्कन  
गने,  

5. आवश्मक ङ्जवषमभा ऩाटॊको दृङ्जष्टकोण य नीङ्झत तम गने। केङ्ञन्िम भङ्टिऩि 
रगामत आवश्मक साभग्रीको सभऩादन य प्रकाशन गने। 

6. ऩाटॊ ङ्जहत ङ्जवऩयीत काम ुगने तथा ऩाटॊ ङ्जवधानको उल्रङ्घन गने केङ्ञन्िम  
सङ्झभङ्झत तथा केङ्ञन्िम ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरूभाङ्झथ अनङ्टशासनको  
कायफाही गने। मसका राङ्झग आवश्मक ऩये छानङ्झफनका राङ्झग केङ्ञन्िम 
अनङ्टशासन सङ्झभङ्झतभा ऩठाउन सक्ने,  
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7. ऩाटॊ एकता, ङ्जहत य सङ्टयऺा जस्ता ङ्जवषमभा िरर ऩने कङ्ट नै ऩङ्झन भातहत  
सङ्झभङ्झतका ङ्झनणमुराई फदय गने य आफ्नो ङ्ञजभभेवायी ऩूया नगने तथा ऩाटॊको 
नीङ्झत ङ्झनदेशन ऩारना नगने सङ्झभङ्झतराई आवश्मक कायफाही गने-गयाउने।  

8. भातहत सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टशासनको कायफाहीभा ऩयेका व्मङ्ञि तथा सङ्झभङ्झतको  
उजङ्टयी ग्रहण गयी त्मसभाङ्झथ ङ्झनणमु ङ्छदन,े  

9. केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम ङ्झनकाम, केङ्ञन्िम ङ्जवबाग तथा केङ्ञन्िम सॊमन्िका  
सदस्महरूको याङ्ञजनाभा स्वीकृत गने,  

10. याङ्ञजनाभा गयी वा ङ्झनधन बई वा अनङ्टशासनको कायफाहीभा ऩयी वा अन्म 
कायणरे केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको ऩद ङ्चयि हङ्टन आएभा सो ऩद ऩूङ्झत ु
गने,  

11. ऩाटॊको ङ्झसद्धान्त य ङ्जवचाय ङ्झभल्ने दरहरूसॉग ऩाटॊ एकीकयण अगाङ्झड 
फढाउन आवश्मक ङ्झनणमु गने,  

12. ऩाटॊका तात्काङ्झरक एजेण्डासॉग सहभत ऩाटॊ य शङ्ञिहरुसॉगको सॊमङ्टि 
भोचाु य कामगुत एकताराई अगाङ्झड फढाउने,  

13. भातहत ्सङ्झभङ्झतराई सदस्मता शङ्टल्क य रेवी तोक्ने,  
14. केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ठानेभा ङ्जवशेष भहाङ्झधवेशन आमोजना गने,  

15. भाऩदण्ड य प्रङ्जक्रमा अनङ्टसाय वा उऩमङ्टि कङ्ट नै ऩङ्झन व्मङ्ञिराई ङ्जक्रमाशीर  
सदस्मता प्रदान गने,  

16. ङ्जवधानभा तोङ्जकएका अन्म काभहरू गने। 

(घ) केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत सदस्महरू भहाङ्झधवेशनफाट तोकेफभोङ्ञजभ ङ्झनवाुङ्ञचत हङ्टनेछन।् 
केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा उभभेदफायी ङ्छदन ङ्छदन ङ्ञजल्रा वा अन्म केङ्ञन्िम ङ्झनकाम (ङ्जवबाग, 
भोचाु, वङ्चयष्ठ नेततृ्व भण्डर, भधेश नेततृ्व ऩङ्टॊज)को कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको 
ऩदाङ्झधकायी यहेको (सो नबएभा सॊमोजक/सहसॊमोजक/इन्चाज/ुसहइन्चाज)ु वा 
केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत, ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतहरू, याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् वा प्रदेश सङ्झभङ्झतको सदस्मको 
रूऩभा एक कामकुार ऩूया गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ। सो कङ्ट या भनोङ्झनत गङ्चयनङ्टऩने 
सदस्महरूको हकभा रागू हङ्टने छैन। तोङ्जकएको सॊख्माभा ङ्झनवाुङ्ञचत हङ्टन नसकेका 
केङ्ञन्िम सदस्महरूको हकभा ऺेङ्झिम, रैंङ्झगक य साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधता अनङ्टसाय 
भङ्जहराको सॊख्मा १/३ ऩङ्टग्ने गयी केङ्ञन्िम सदस्महरू स्थामी सङ्झभङ्झतरे भनोङ्झनत 
गन ुसक्नेछ।   

 

 

 

धाया – 17 : केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झत 
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(क) केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ-१, उऩाध्मऺ-फढीभा ७, भहासङ्ञचव-१, 
उऩभहासङ्ञचव-१ य सङ्ञचव फढीभा ७ गयी फढीभा १७ ऩदाङ्झधकायी यहनेछ। 
ऩदाङ्झधकायीहरू भहाङ्झधवेशनफाट तोकेफभोङ्ञजभ ङ्झनवाुङ्ञचत हङ्टनेछन।् केङ्ञन्िम 
कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको ऩदभा उभभेदफायी ङ्छदन स्थामी सङ्झभङ्झतको सदस्म बएको वा 
केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतभा एक कामकुार ऩूया गयेको वा ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतको 
प्रभङ्टिको रूऩभा एक कामकुार ऩूया गयेको वा केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा दङ्टई कामकुार 
ऩूया गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ। ऩद ङ्चयि यही वा बई भनोङ्झनत गङ्चयनङ्टऩने सदस्महरूको 
हकभा सो कङ्ट या रागू हङ्टने छैन। कोषाध्मऺ य प्रविाको ङ्ञजभभेफायी ङ्झनवाुङ्ञचत 
कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे तोक्नेछ। ङ्झनवाुङ्ञचत हङ्टन नसकेका वा ङ्चयि यहेका केङ्ञन्िम 
कामकुाङ्चयणी ऩदाङ्झधकायीहरूको हकभा ऺेङ्झिम, रैंङ्झगक य साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधता 
अनङ्टसाय सङ्टङ्झनङ्ञित ्हङ्टने गयी तथा भङ्जहराको सॊख्मा १/३ ऩङ्टग्ने गयी सो ऩदहरूभा 
स्थामी सङ्झभङ्झतरे सदस्म भनोङ्झनत गनेछ। 

(ि) केङ्ञन्िम अध्मऺ भहाङ्झधवेशनफाटै च ङ्टङ्झननेछन।् अध्मऺभा उभभेदफायी ङ्छदने भाऩदण्ड: 
स्थामी सङ्झभङ्झतको सदस्म बएको वा केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायी वा 
ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतको प्रभङ्टिको रूऩभा एक कामकुार ऩूया गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ।  

(ग)  केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय 
 

1. भहाङ्झधवेशन, याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्, केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत य स्थामी सङ्झभङ्झतरे 

गयेका ङ्झनणमुहरुराई कामाुन्वमन गने, गयाउने, 
2. केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको फैठक नफसेको सभमभा आवश्मक ङ्झनणमुहरू 

गने य भातहतका सङ्झभङ्झतहरूराई नेततृ्व प्रदान गने, 

3. सभसाभङ्जमक ङ्जवषमहरूभा ऩाटॊको धायणा सावजुङ्झनक गने, 

4. ऩाटॊको दैङ्झनक काम ु सॊचारन गने, अनङ्टगभन गने, ऩाटॊ साभङ्ट 
तत्कार आइ ऩयेका काभहरू गने, 

5. ऩाटॊभा देिा ऩयेका सभस्माहरू सभाधान गन ुऩहर गने, 

6. केङ्ञन्िम  स्तयफाट तमाय गनङ्ट ुऩने काममुोजना वा कामकु्रभहरूको 
तजङ्टभुा गने, 

7. ऩाटॊका केङ्ञन्िम  काभहरू, ङ्जवबागहरू, सॊमन्िहरू तथा 
कामदुरहरू ङ्झनभाुण गने सन्दबभुा आवश्मक गहृकाम ुगने, 

(क) केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको काभ, कर्त्वु्म य 

अङ्झधकाय 
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१. अध्मऺको अङ्झधकाय य कतवु्म 

i. प्रभङ्टि नेताको रुऩभा ऩाटॊको सभग्र काभको नेततृ्व गने, 

ii. भहाङ्झधवेशन,  याङ्जष्डम  ऩङ्चयषद्, केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झत य केङ्ञन्िम 
कामकुाङ्चयणी  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने, 

iii. ऩाटॊका नीङ्झत ङ्झनणमुहरू कामाुन्वमन गने गयाउने, 
iv. आपूभा ङ्झनङ्जहत अङ्झधकाय  उऩाध्मऺहरूभा प्रत्मामोजन गने, 

v. भङ्टख्म प्रविाको रुऩभा ऩाटॊको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने तथा 
आवश्मकता ऩये ऩाटॊका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरू 

भध्मेफाट प्रविा तोक्न,े 

vi. ऩाटॊको तपुफाट याङ्जष्डम अन्तयाुङ्जष्डम ऺेिभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने य गन ुरगाउने, 

vii. केङ्ञन्िम  ङ्झनकामहरू य केङ्ञन्िम  स्तयफाट सभऩङ्ङ हङ्टन े

काभहरूको सभन्वम, ङ्झनयीऺण य अनङ्टगभन गने, 

viii. ङ्जवधान अन्तगतुका आवश्मक अन्म कामहुरू गने । 

 

२. उऩाध्मऺहरूको अङ्झधकाय य कतवु्म् 
i. अध्मऺ को काभभा सहमोग गने, 

ii. अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा अध्मऺको अङ्झधकाय य 

कतवु्महरूको तोके फभोङ्ञजभ प्रमोग य ऩारना गने, 

iii. ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रदेश वा क्रष्टय अनङ्टसाय काभहरूको सभन्वम य 

येिदेि गने, 

iv. अध्मऺरे प्रत्मामोजन गयेका अन्म काभहरू गने । 

 

४. भहासङ्ञचवको अङ्झधकाय य कतवु्म् 
i. अध्मऺको ऩयाभशभुा भहाङ्झधवेशन, याङ्जष्डम  ऩङ्चयषद, केङ्ञन्िम  

सङ्झभङ्झत य केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउने य 

फैठकभा कामसूुची प्रस्तङ्टत गने, 

ii. भहाङ्झधवेशन, केङ्ञन्िम  ऩङ्चयषद्, केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झत, केङ्ञन्िम 
काङ्चयकाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको फैठक सञ्चारन गने, 

iii. केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झत य केङ्ञन्िम काङ्चयकाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे गयेका 
ङ्झनणमुहरूको कामाुन्वमन गन ुगयाउन प्रभङ्टि बङू्झभका िेल्ने, 

iv. केङ्ञन्िम  कामाुरम सञ्चारन य येिदेि गने, त्मसका राङ्झग 

आवश्मक सदस्महरूको कामाुरम सङ्झभङ्झत गठन गने, 
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v. सङ्गठनात्भक काभराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त, प्रबावकायी, गङ्झतशीर, 

अनङ्टशाङ्झसत य व्मवङ्ञस्थत गन ु आवङ्झधक रुऩभा काम ु मोजना 
प्रस्ताव प्रस्तङ्टत गने , 

vi. ऩाटॊका सफै ङ्जकङ्झसभका अङ्झबरेिहरू याख्न ेय याख्न रगाउने, 
vii. भाङ्झथरर्ो सङ्झभङ्झतहरूका आवश्मक ङ्झनणमु य ङ्झनदेशनहरूराई 

तरका सङ्झभङ्झतहरूभा प्रवाङ्जहत गने य तरका सङ्झभङ्झतका ङ्चयऩोटु 

प्राप्त गयी व्मवङ्ञस्थत फनाउन,े 

viii. केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झतरे तोकेको अन्म कामहुरू गने। 

 



 जनमत पार्टी | 15  

५. कोषाध्मऺको अङ्झधकाय य कतवु्म् 
i . केङ्ञन्िम  कोषको सॊयऺण य सॊवद्धुन गने तथा आम-व्ममको 

अङ्झबरेि याख्न,े 
i i . केङ्ञन्िम  कोषको व्मवस्थाऩनको मोजना फनाउने य त्मसराई 

केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झतफाट ऩाङ्चयत गयाई रागङ्ट गने, 
i i i . ऩाटॊ कोषको सञ्चारन गने, 
i v. आम स्रोतहरूको सङ्करन, ऩङ्चयचारन य ङ्जवस्तायका साथै 

केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभको फैंक िाता 
िोरी कोषराई व्मवङ्ञस्थत गने, 

v. ङ्झनमभानङ्टसाय रेिा ऩयीऺण गयाउने, 
vi . केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म काभहरू गने। 

६. उऩभहासङ्ञचवको काभ,  कतवु्म य अङ्झधकाय: 
i. भहासङ्ञचवको काभभा सहमोग गने, 

ii. भहासङ्ञचवको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा भहासङ्ञचवको अङ्झधकाय य 

कतवु्महरूको तोके फभोङ्ञजभ प्रमोग य ऩारना गने, 

iii. भहासङ्ञचवरे प्रत्मामोजन गयेका अन्म काभहरू गने ।  

७. सङ्ञचवको काभ,  कतवु्म य अङ्झधकाय: 
i. भहासङ्ञचवको काभभा सहमोग गन ुप्रदेश वा  क्रष्टय 

अनङ्टसाय काभहरूको सभन्वम य येिदेि गने, 

ii. भहासङ्ञचवरे प्रत्मामोजन गयेका अन्म काभहरू गने ।  

 

 
 

धाया – 18 : स्थामी सङ्झभङ्झत 

(क) स्थामी सङ्झभङ्झतभा सॊगठन स्थाऩनाका राङ्झग ऩाटॊ दर्त्ाु हङ्टॉदा सभभभा ७ वष ुबन्दा 
फढी सभम मोगदान ङ्छदएका सॊस्थाऩक सदस्महरु यहनेछन।् मो स्थामी प्रकृङ्झतको 
हङ्टनेछ। सॊस्थाऩक सदस्म शाङ्चययीक अस्वस्थता वा अन्म कङ्ट नै कायणवश आपैं  
सङ्झभङ्झतभा यहन नसकेको िण्डभा आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्झनङ्ञित ् सभमको राङ्झग 
सङ्झभङ्झतभा ऩठाउन सक्नेछ।  

(ि) ऩाटॊ य मसका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुरे आफ्नो भूल्म-भान्मता अनङ्टरूऩ काभ गदै गयेको छ 

छैन हेने तथा अनङ्टगभन गने य सो अनङ्टरुऩ कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतराई सङ्टझाव ङ्छदन ेस्थामी 
सङ्झभङ्झतको काम ु हङ्टनेछ। कामकुाङ्चयणीरे गयेको कङ्ट नै ङ्झनणमु ऩाटॊको भूल्म भान्मता 
ङ्जवऩयीत बएभा वा सॊगठनराई गभबीय ऺङ्झत हङ्टन ेदेङ्ञिएभा स्थामी सङ्झभङ्झतरे  ‘ङ्झबटो’ प्रमोग 



 जनमत पार्टी | 16  

गयेय सो ङ्झनणमु तत्कार ्कामाुन्वमन हङ्टनफाट योक्न सक्नेछ। ङ्झनषधे गङ्चयएको ङ्झनणमुराई 

याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्फाट ऩाङ्चयत गयेऩङ्झछ भाि रागू गन ुसङ्जकनछे।  

(ग) सॊगठनराई गभबीय हानी ऩङ्टग्न सक्न ेअवस्था देिेभा स्थामी सङ्झभङ्झतरे आकङ्ञस्भक रुऩभा 
केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत वा याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को ङ्जवशेष फैठक एक भङ्जहना ङ्झबि फोराउन ङ्झनदेश 
केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतराई ङ्छदन सक्नेछ। सो फैठकको आवश्मक भत वा 
ङ्झनणमुको राङ्झग स्थामी सङ्झभङ्झतरे छरपरको प्रस्ताव ऩेश गनेछ। 

(घ) सॊगठनराई गभबीय हानी ऩङ्टग्न सक्ने अवस्था देिेभा स्थामी सङ्झभङ्झतरे एकर रूऩभा  
केङ्ञन्िम अध्मऺ वा केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झत ङ्जवरूद्ध अङ्जवश्वासको प्रस्ताव  ऩेश गन ु

सक्नेछ। अङ्जवश्वासको प्रस्ताव आएऩङ्झछ एक भङ्जहना ङ्झबि याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को ङ्जवशेष 
फैठक फोराई अध्मऺ वा केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ऩऺभा फहङ्टभत 
साङ्झफत गदै ङ्जवश्वासको भत ङ्ञजत्नङ्ट गनङ्ट ुऩनेछ।  

(ङ) ङ्जवधानको मो धाया स्वमॊ स्थामी सङ्झभङ्झतको प्रस्ताव य सहभङ्झतरे भािै सॊशोधन गन ु

सङ्जकनेछ।  

 

धाया – 19 : ङ्जवशेष सङ्झभङ्झत 

 ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतभा अनङ्टशासन सङ्झभङ्झत, सल्राहकाय सङ्झभङ्झत, रेिा ऩङ्चयऺण सङ्झभङ्झत, सदस्मता 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्झनयव्ाचन सङ्झभङ्झत सङ्जहतका सङ्झभङ्झतहरु हङ्टनेछन।् ङ्झतनीहरुको गठन, 

काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। ङ्झतनीहरुको गठन केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे गन ु
सक्नेछ। 

धाया – 20 : वङ्चयष्ठ नेर्त्तृ्व भण्डर 

(क) ऩाटॊका ऩूव ुअध्मऺहरु तथा अन्म ऩाटॊको सभामोजनफाट आएका वङ्चयष्ठ नेताहरु 

सङ्ञभभङ्झरत ऩाटॊको वङ्चयष्ठ नेर्त्तृ्व भण्डर यहनेछ। 

(ि) वङ्चयष्ठ नेर्त्तृ्व भण्डरको काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय ङ्झनभनानङ्टसाय हङ्टनेछ :-   

1. केङ्ञन्िम  ङ्झनकामका काभहरूको सभन्वम तथा ङ्झनयीऺण गने, 

2. ऩाटॊ एकताराई भजफङ्टत फनाउन ऩाटॊ ङ्झबिका सभस्माहरू सभाधान गन ु

ऩहर गने, 

3. वङ्चयष्ठ नेताको हैङ्झसमतभा तोङ्जकएका फैठकहरुभा बाग ङ्झरन े य ङ्छदएको 
ङ्ञजभभेवायी ऩङ्टया गने, 

4. ऩाटॊका नीङ्झत ङ्झनणमुहरू कामाुन्वमनको अनङ्टगभन गने, 

5. तोङ्जकएका अन्म कामहुरू गने । 

 

धाया – 21 : जनवगॉम एवभ ्ऩेशागत भोचाुहरु  
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ऩाटॊको सॊगठनराई ङ्जवस्ततृ गन ु ङ्जवद्याथॉ जनभत सॊघ, मङ्टवा जनभत सॊघ, भङ्जहरा 
जनभत सॊघ, उद्योग व्मवसामी जनभत सॊघ, ङ्जकसान जनभत सॊघ, भजदूय जनभत सॊघ 
(रेड मूङ्झनमन), फङ्टङ्जद्धजीवी जनभत सॊघ सङ्जहतका जनवगॉम एवभ ् ऩेशागत भोचाुहरु 
गठन गङ्चयनेछ। मसको प्रभङ्टि अध्मऺ यहनेछ। ङ्झतनीहरुको गठन, काभ, कतवु्म य 
अङ्झधकाय तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

धाया – 22 : ङ्जवबागहरु 

ऩाटॊको कामरुाई प्रबावकायी फनाउन सॊसदीम भाभरा ङ्जवबाग, योजगाय ङ्जवबाग, ङ्ञशऺा 
ङ्जवबाग, ङ्जवदेश ङ्जवबाग, सङ्टयऺा ङ्जवबाग, आङ्झथकु ङ्जवबाग, ङ्जवकास ङ्जवबाग, सॊचाय ङ्जवबाग, 
प्रचाय-प्रसाय ङ्जवबाग, अनङ्टसन्धान ङ्जवबाग, अनङ्टगभन ङ्जवबाग, सभाज कल्माण ङ्जवबाग, 
भानव अङ्झधकाय ङ्जवबाग, कानून ङ्जवबाग सङ्जहतका ङ्जवबागहरु गठन गङ्चयनेछ। मसको 
प्रभङ्टि अध्मऺ यहनेछ। ङ्झतनीहरुको गठन, काभ, कतवु्म य अङ्झधकाय तोके फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। ङ्झतनीहरुको गठन केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे गन ुसक्नेछ। 

धाया – 23 : इन्चाज ुय सहइन्चाजहुरू  

केङ्ञन्िम अध्मऺको अनङ्टभोदनभा ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका ऩाटॊ सङ्झभङ्झतहरूरे भातहतका 
सङ्झभङ्झतहरूभा आफ्नो प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा ईन्चाज ु य सहइन्चाज ुिटाउन सक्नेछ । 
त्मस्ता इन्चाज ु य सहइन्चाजहुरूको भङ्टख्म काभ ऩाटॊ प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा भातहत 
सङ्झभङ्झतको काभ अनङ्टगभन गनङ्ट,ु भातहत सङ्झभङ्झतराई ऩाटॊको धायणा स्ऩष्ट ऩानङ्ट,ु 
सङ्झभङ्झतहरूको ङ्झफचभा सभन्वमकायी बङू्झभका ङ्झनवाुह गनङ्ट ु य भातहत सङ्झभङ्झतको सङ्टझाव 
भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतभा ल्माउनङ्ट हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १० 

स्थानीम सङ्झभङ्झत 

 

धाया – 24 : फूथ सङ्झभङ्झत 

(क) प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरका ङ्झबिका 
वडाहरूभा ङ्झनवाुचन आमोगरे साङ्झफकभा प्रकाङ्ञशत गयेको ङ्झनवाुचन केन्ि अनङ्टसाय 
फूथ सङ्झभङ्झतहरू यहन ेछन ्। 

(ि) फूथ सङ्झभङ्झतभा भङ्टख्म जनऩङ्चयचारक-१, सहजनऩङ्चयचारक-१ य अन्म सफै सदस्महरु 
यहनेछन।्  ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा सभफङ्ञन्धत वडा 
सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । फूथ सङ्झभङ्झतको ङ्जववयण सभफङ्ञन्धत वडा 
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सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे याख्नङ्टऩनेछ य भाङ्झथल्रो तहका सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(ग) फूथ सङ्झभङ्झतको ङ्झनभाुण साधायण वा ङ्जक्रमाशीर सदस्महरू भध्मेफाट वडा सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺद्वाया गङ्चयनेछ। ङ्झनवाुचन आमोगद्वाया  ङ्झनवाुचन केन्ि हेयपेय गयेको सूची 
प्रकाङ्ञशत बएको एक भङ्जहना ङ्झबि वा ङ्झनवाुचनको कभतीभा १५ ङ्छदन अगाङ्झड फूथ 
सङ्झभङ्झत ऩङ्टनगठुन गनङ्ट ुऩनेछ।  

(घ) फूथ सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई जनस्तयभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण गने, सभफङ्ञन्धत 
फूथको ङ्झनवाुचन भतदाता नाभावरीभा यहेका भतदाताहरुको सभऩकुभा आउने, 
उनीहरुराई ऩाटॊको ऩऺभा यहन प्रङे्चयत गने, भतदानको क्रभभा घयदैरो य 
प्रचायप्रसाय गने य स्वमॊसेवक ऩङ्चयचारन गने जस्ता कामहुरु गनेछ। फूथ 
सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

धाया – 25 : वडा सङ्झभङ्झत 

 

(क) प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरका ङ्झबिका 
वडाहरूभा ऩाटॊका वडा सङ्झभङ्झतहरू यहने छन ्। वडाभा ऩाटॊको कामाुरम यािेय वडा 
सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काम ुसॊचारन गनेछ।  

(ि) वडा सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव, सहसङ्ञचव य कोषाध्मऺ रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ग) वडा सङ्झभङ्झतको ङ्झनभाुण वडा अङ्झधवेशनफाट हङ्टनेछ य मो अङ्झधवेशन सभफङ्ञन्धत वडाका 
ङ्जक्रमाशीर सदस्महरूको अङ्झधवेशन हङ्टनेछ । 

(घ) वडा सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई जनस्तयभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण गनेछ । वडा 
सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

धाया – 26 : गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका/उऩभहानगयऩाङ्झरका/भहानगयऩाङ्झरका सङ्झभङ्झत 

(क) प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरकाभा 
गाउॉऩाङ्झरका/नगय सङ्झभङ्झतहरू यहन ेछन ्।  

(ि) मस सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव, सहसङ्ञचव, कोषाध्मऺ रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सङ्झभङ्झतभा 
सफै वडाका अध्मऺहरू ऩदेन सदस्मका रुऩभा यहनेछन।् 

(ग) मस सङ्झभङ्झतको ङ्झनभाुण गाउॉऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरका/ उऩभहानगयऩाङ्झरका/ 
भहानगयऩाङ्झरका अङ्झधवेशनफाट हङ्टनेछ य मो अङ्झधवेशन सभफङ्ञन्धत वडाफाट ङ्जक्रमाशीर 

सदस्महरु भध्मेफाट च ङ्टङ्झनएका अङ्झधवेशन प्रङ्झतङ्झनधीहरुको अङ्झधवेशन हङ्टनेछ। 
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(घ) मस सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई गाउॉ/नगय स्तयभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण गनेछ । मस 

सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

धाया – 27 : प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा ङ्झनवाुचन ऺेि सङ्झभङ्झत 

(क) प्रत्मेक प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा ङ्झनवाुचन ऺेिभा सभफङ्ञन्धत ङ्झनवाुचन ऺेि सङ्झभङ्झत 

सङ्झभङ्झतहरू यहने छन ्। 

(ि) मस सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव, सहसङ्ञचव, कोषाध्मऺ रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । सङ्झभङ्झतभा 
सफै गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका अध्मऺहरू सभफङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रुऩभा ऩदेन सदस्म हङ्टनेछन।् 

(ग) मस सङ्झभङ्झतको ङ्झनभाुण प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा ङ्झनवाुचन ऺेिको अङ्झधवेशनफाट हङ्टनेछ 

य मो अङ्झधवेशन सभफङ्ञन्धत ऺेिका गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाका वडाहरुफाट च ङ्टङ्झनएका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध ङ्जक्रमाशीर सदस्महरूको अङ्झधवेशनफाट हङ्टनेछ । 

(घ) मस सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई आ-आफ्नो ङ्झनवाुचन ऺेिभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण 

गनेछ । मस सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद – ११ 

ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 

 

धाया – 28 : ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत 

(क) प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा एक ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत यहने छ । ङ्ञजल्रा स्तयभा ऩाटॊको 
कामाुरम यािेय मस सङ्झभङ्झतरे काम ुगनेछ।   

(ि) मस सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव, सहसङ्ञचव, कोषाध्मऺ रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(ग) सङ्झभङ्झतभा सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राका ङ्झनवाुचन ऺेि, गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका य वडाका 
अध्मऺहरू ऩदेन सदस्महरु हङ्टनेछन।् त्मसका अङ्झतङ्चयि ङ्ञजल्रा सभन्वम 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरूरे केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको अनङ्टभोदनभा ङ्झनधाुङ्चयत 
सॊख्माभा सदस्महरू भनोङ्झनत गन ुसक्नेछन।् 

(घ) मस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको चमन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुफाट हङ्टनेछ ।  

(ङ) मस सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई आ-आफ्नो ङ्ञजल्राभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण गनेछ तथा 
ङ्ञजल्रा भातहतका सङ्झभङ्झतहरुको कामफुीच सभन्वम स्थाङ्जऩत गनेछ। मस सङ्झभङ्झतको 
अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयच्छेद – १२ 

प्रदेश सङ्झभङ्झत 

 

धाया – 29 : प्रदेश सङ्झभङ्झत 

(क) प्रत्मेक प्रदेशभा एक प्रदेश सङ्झभङ्झत यहने छ। प्रदेश स्तयभा ऩाटॊको कामाुरम यािेय मस 

सङ्झभङ्झतरे काम ुगनेछ।   

(ि) मस सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव,  कोषाध्मऺ, प्रविा रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(ग) सङ्झभङ्झतभा सभफङ्ञन्धत प्रदेशका प्रदेश सबा ङ्झनवाुचन ऺेि सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य 
इन्चाजहुरू ऩदेन सदस्महरु हङ्टनेछन।् त्मसका अङ्झतङ्चयि केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी 
सङ्झभङ्झतरे कूर सदस्मको १०% नफढ़्ने गयी सदस्महरू भनोङ्झनत गन ुसक्नेछन।् 

(घ) मस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु प्रदेश सङ्झभङ्झतका सदस्महरु भध्मेफाट ङ्झनवाुङ्ञचत 
हङ्टनेछन।्  

(ङ) मस सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊको कामरुाई आ-आफ्नो प्रदेशभा ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण गनेछ । 

मस सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – १३ 

अन्तयाुङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत 

 

धाया – 30 : अन्तयाुङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत 

(क) देश फाङ्जहय यहेका नेऩारी नागङ्चयकहरु फीच ऩाटॊको ङ्जवस्ताय य प्रचायप्रसाय गन ु

अन्तयाुङ्जष्डम सभन्वम सङ्झभङ्झत यहने छ ।  

(ि) मस सङ्झभङ्झतभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचव, सहसङ्ञचव, कोषाध्मऺ रगामतका 
ऩदाङ्झधकायीहरू सङ्जहतका सदस्महरूको सङ्खख्मा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(ग) सङ्झभङ्झतभा ङ्जवङ्झबङ्ङ देशका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु (इन्चाजहुरू) ऩदेन सदस्महरु हङ्टनेछन।्  

(घ) मस सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको चमन सङ्झभङ्झतका सदस्महरुफाट हङ्टनेछ ।  

(ङ) मस सङ्झभङ्झतरे ऩाटॊराई देश फाङ्जहय यहेका नेऩारी नागङ्चयकहरु भाझ ङ्जवस्ताय य 

सङ्टदृढीकयण गनेछ। मस सङ्झभङ्झतको अन्म काभ, कर्त्वु्म य अङ्झधकाय तोकेफभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १४ 
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अङ्झधवेशन, फैठक य ऩदावङ्झध सभफन्धी व्मवस्था 
 

धाया – 31 : साभान्मत् ऩाटॊको भहाङ्झधवेशन हयेक चाय वषभुा, प्रदेश, ङ्ञजल्रा, ङ्झनवाुचन ऺेि, 
ऩाङ्झरका तथा वडा अङ्झधवेशनहरु तल्रो सङ्झभङ्झतको ऩङ्जहरा हङ्टने गयी २/२ वषभुा 
गङ्चयनेछ। सोही अनङ्टसाय सभफङ्ञन्धत तहका ऩदाङ्झधकायीहरुको ऩदावधी अको अङ्झधवेशन 
नबए सभभका राङ्झग कामभ यहनेछ।   

 

धाया – 32 : याष्डीम ऩङ्चयषद्को फैठक साभान्मत् हयेक वष ुय केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको फैठक साभान्मत् 
३-३ भङ्जहनाभा एक ऩटक गङ्चयनेछ। त्मस्तै प्रदेश सङ्झभङ्झतको फैठक ३-३ भङ्जहनाभा य 
ङ्ञजल्रा, ङ्झनवाुचन ऺेि, ऩाङ्झरका य वडा सङ्झभङ्झतको फैठक १-१ भङ्जहनाभा हङ्टनेछ। 
तोङ्जकएको सभमभा फैठक बए नबएको अनङ्टगभन ठीक भाङ्झथल्रो तहको सङ्झभङ्झतरे 
ङ्झनमङ्झभत रुऩभा गनङ्ट ुऩनेछ य सोको अङ्झबरेि याख्नङ्ट ऩनेछ।  

 

धाया – 33 : रगाताय तीन ऩटक सभभ सङ्झभङ्झत फैठकभा ङ्झफना ङ्झरङ्ञित सूचना अनङ्टऩङ्ञस्थत यहेभा 
त्मस्तो सङ्झभङ्झत सदस्महरुराई ङ्झनष्कासनको राङ्झग कायफाही प्रङ्जक्रमा अङ्ञघ फढाइनेछ।  

 

धाया – 34 :  िायेज 

 

धाया – 35 : ऩाटॊका सफै तहका सङ्झभङ्झतहरुभा एक ङ्झतहाई भङ्जहरा सङ्जहत साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधता 
प्रङ्झतङ्झफङ्ञभफत हङ्टने गयी साभान्मत् सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशीको आधायभा सहबाङ्झगता हङ्टन े
व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

 
धाया – 36 : केङ्ञन्िम, प्रदेश य स्थानीम सङ्झभङ्झतभा तोङ्जकएको सॊख्माभा वैकङ्ञल्ऩक सदस्महरु याख्न 

सङ्जकनेछ। सोको व्मवस्था आवश्मक ङ्झनमभावरी ल्माई तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
धाया – 37 : ऩाटॊको भहाङ्झधवेशन सङ्जहत सफै तह य  ङ्झनकामहरुको फैठकभा ऩचास प्रङ्झतशत बन्दा 

फढी सदस्मको उऩङ्ञस्थङ्झतराई गणऩूयक सॊख्मा भाङ्झननेछ। तय सो प्रावधान प्रथभ 
अङ्झधवेशन/भहाङ्झधवेशनको राङ्झग आवश्मक भाङ्झनन े छैन य सोको राङ्झग आवश्मक 
व्मवस्था अङ्झधवेशन ङ्झनमभावरी/ङ्झनदेङ्ञशकारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
धाया – 38 : केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झत देङ्ञि स्थानीमसङ्झभङ्झत सभभ कङ्ट नै ऩद ङ्चयि बएभा अको अङ्झधवेशन नबए 

सभभका राङ्झग सो ऩद ऩूतॉ केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे गन ुसक्नेछ।   
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ऩङ्चयच्छेद – १५ 

अनङ्टशासन 

 

धाया – 39 : अनङ्टशासनको कायफाही 
(क) देहामको अवस्थाभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्म वा सङ्झभङ्झतहरूराई अनङ्टशासनको कायफाही 

हङ्टन सक्नेछ : 

1. ऩाटॊको वैधाङ्झनक ब्मवस्था य कामकु्रभको ङ्जवऩऺभा सावजुङ्झनक ङ्जक्रमाकराऩ गयेभा, 
2. ऩाटॊको ङ्झनणमु िङ्टरा रुऩरे उल्रङ्घन गयेभा, 
3. ऩाटॊ ङ्झबि गूटफॊदी वा षड्यन्ि गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
4. ऩाटॊको नीङ्झत, ङ्झनमभ, ङ्झनणमु य कामकु्रभहरुको ङ्जवयोधभा सावजुङ्झनक अङ्झबव्मङ्ञि 

ङ्छदएभा वा दङ््ट स्प्रचाय गयेभा, 
5. ऩाटॊ य नेर्त्तृ्व प्रङ्झत ङ्झनष्ठा य ङ्जवश्वास नयहेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
6. ऩाटॊको प्रङ्झतष्ठा य भमाुदाभा आॉच आउने काभ गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
7. ऩाटॊको नाभ, छाऩ, रेटयप्माड, सदस्मता यङ्झसद वा ऩदको नाभ ङ्झफना 

आङ्झधकाङ्चयकता प्रमोग गयेभा वा कङ्ट नै ऩङ्झन तयीकारे दङ्टरुऩमोग गयेभा, 
8. ङ्झफना आङ्झधकाङ्चयकता (आङ्झधकाङ्चयक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणमु य आङ्झधकाङ्चयक अनङ्टभङ्झत 

ङ्झफना) कसैसॉग सदस्मता शङ्टल्क, चॊदा, रेवी वा अन्म आङ्झथकु राब उठाएभा,  
9. ऩाटॊ सङ्झभङ्झतको गोऩङ्झनमता फदङ्झनमतरे बङ्ग गयेभा, 
10. ऩाटॊको ङ्ञजभभेवायीभा यहॉदा ऩाटॊको ङ्झनणमु य ङ्झनदेशन ङ्जवऩयीत काम ुगयेभा, 
11. भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनराई ऩटक-ऩटक अटेयी गयेभा वा ङ्झरएको 

ङ्ञजभभेफायी ऩटक-ऩटक ऩूया गने तत्ऩयता न देिाएभा 
12. ऩाटॊद्वाया सञ्चाङ्झरत आन्दोरन य कामकु्रभको ङ्जवऩऺभा यहेभा वा ङ्जवयोधीहरुसॉग 

साॉठगाॉठ गयेभा, 
13. अनैङ्झतक वा भ्रष्ट ङ्जक्रमाकराऩ गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
14. ऩदीम आचयण वा ऩाटॊ प्रङ्झतष्ठाको ङ्जवऩयीत आङ्झथकु अनङ्टशासनहीनता वा कङ्ट नै अन्म 

गङ्झतङ्जवङ्झधभा सॊरग्न बएको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
15. ऩाटॊको ङ्जवधान वा ङ्झनमभावरीभा सदस्महरूरे ऩारन गनङ्ट ु ऩने बनी उल्रेङ्ञित 

कतवु्मको उल्रङ्घन गयेभा, 
 

(ि) कायफाही गदाु गल्तीको गभबीयता हेयी कङ्ट नै ऩङ्झन रुऩको कायफाही प्रमोग गन ुसङ्जकनछे । 

गल्तीको प्रकृङ्झत य ऩङ्चयणाभ हेयी सदस्मको हकभा सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे ङ्झरङ्ञित वा 
भौङ्ञिक रुऩभा स्ऩष्टीकयण भाग्ने, आरोचना गने, ङ्झरङ्ञित रुऩभा आत्भारोचना गयाउन,े 
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चेतावनी ङ्छदन,े ऩद वा सदस्मताफाट ङ्झनरभफन गने, ङ्जक्रमाशीर सदस्मफाट नै हटाउने य 
ऩदभङ्टि गने गयी कायफाही गन ुसक्नेछ।  

 

(ग)  ङ्झनवाुचन ऺेि, ङ्ञजल्रा य प्रदेश सङ्झभङ्झतको हकभा अनङ्टशासन उल्रङ्घन गने सङ्झभङ्झत 

सदस्मराई अनङ्टशासनको कायफाही गने अङ्झधकाय सभवङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा  
केङ्ञन्िम अनङ्टशासन सङ्झभङ्झतराई हङ्टनेछ । वडा सङ्झभङ्झतको हकभा सभवङ्ञन्धत ऩाङ्झरकारे य  

ऩाङ्झरका सङ्झभङ्झतको हकभा सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सङ्झभङ्झतरे कायफाही अगाङ्झड फढाउने छ। 

 

(घ) कङ्ट नैऩङ्झन सङ्झभङ्झत वा सदस्मरे आपूराई तोङ्जकएको दाङ्जमत्व य ङ्ञजभभेवायी ऩारन नगयेभा 
सङ्झभङ्झतको हकभा भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतरे ङ्जवघटन गन ु सक्ने छ य सदस्मको हकभा 
सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे ठोस आधाय तथा कायण िङ्टराई एक ऩद घटङ्टवा गन ुसक्न ेछ । 

 

(ङ) ऩाटॊ अनङ्टशासनको कायफाही बोङ्झगयहेका ङ्जक्रमाशीर सदस्मरे कायफाही अवङ्झधबय 

ऩाटॊको कङ्ट नै ऩङ्झन तह य जन-प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक ङ्झनकामको ङ्झनवाुचनभा उभभेदवायी ङ्छदन 

सक्ने छैनन ्। 

 

(च) ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा केङ्ञन्िम अनङ्टशासन सङ्झभङ्झतरे तोकेको प्रङ्जक्रमाको अङ्झधनभा यही कङ्ट नै 

ऩङ्झन ङ्जक्रमाशीर सदस्म य सङ्झभङ्झत उऩय कायफाही गन ुसक्नेछ । 

 

(छ) ऩाटॊ ङ्झनणमुको अवऻा गयेभा वा ऩाटॊ ङ्जहत य प्रङ्झतष्ठाभा आॉच ऩङ्ट-माउने काभ गयेभा, 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको हकभा ऩाटॊ केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनवाुङ्ञचत बएको तहफाट हटाउन े

सभभको कायफाही गन ुसक्नेछ । 

 

धाया – 40 : स्ऩष्टीकयण ङ्छदन ेभौका् 

कङ्ट नैऩङ्झन सदस्म वा सङ्झभङ्झत उऩय अङ्ञन्तभ कायफाही गनङ्ट ुअङ्ञघ व्मवहाङ्चयक ङ्झनङ्ञित सभमसीभा 
तोकेय स्ऩष्टीकयण ङ्छदन ेभौका ङ्छदइने छ । 

 

धाया – 41 : ऩङ्टनयावेदन् 

आपूभाङ्झथ बएको कायफाही उऩय ङ्ञचर्त् नफङ्टझे कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्म वा सङ्झभङ्झतरे भाङ्झथल्रो 
सङ्झभङ्झतभा ऩङ्टनयावेदन ङ्छदन सक्नेछ । केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी य केङ्ञन्िम 

सदस्महरुभाङ्झथ केङ्ञन्िम अनङ्टशासन सङ्झभङ्झतरे गयेको कायवाहीको हकभा केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा 
ऩङ्टनयावेदन गन ुसङ्जकनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद – १६ 

कोषको व्मवस्था 
 

धाया – 42 : ऩाटॊको आमस्रोत देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) सदस्मता शङ्टल्क, 

(ि)  ङ्जवधान फभोङ्ञजभ सदस्मफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्राप्त सहमोग यकभ (रेवी), 
(ग) स्वेङ्ञच्छक आङ्झथकु सहमोग,  

(घ) ऩाटॊरे कङ्ट नै कामकु्रभ  आमोजना गयी वा अङ्झबमान चराई सङ्करन गयेको यकभ,  

(ङ) ऩाटॊको प्रकाशन तथा चर अचर सभऩङ्ञर्त् ङ्झफक्रीफाट प्राप्त यकभ,  

(च) कोषभा यहेको यकभ फाऩत ् फैंकफाट प्राप्त ब्माज यकभ वा रगानी तथा 
व्मवसामफाट प्राप्त आम। 

 

धाया – 43 : ऩाटॊको कोष य मसको सञ्चारन 

(क) ऩाटॊको एक छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ । कोषभा जभभा बएको यकभ फैंकभा िाता िोरी जभभा 
गङ्चयनेछ । कोषको सॊचारन केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे तोकेफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(ि) ऩाटॊको ङ्छदनानङ्टङ्छदनको काम ुसञ्चारनका राङ्झग नगदी कोषको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

(ग) ऩाटॊको फाङ्जषकु फजेट, मोजना य कामकु्रभ तम गयी कोषको यकभ सञ्चारन गङ्चयने छ । 

(घ) ङ्जक्रमाशीर सदस्मता शङ्टल्क य रेवीको फाॉडपाॉड ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानीम, प्रादेङ्ञशक य केङ्ञन्िम 

तहको फीचभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

धाया – 44 : ऩाटॊको चर, अचर य ङ्ञजन्सी सभऩङ्ञर्त्् 

ऩाटॊको नाभभा बएका चर, अचर य ङ्ञजन्सी रगामत सभऩूण ु सभऩङ्ञर्त्भा ऩाटॊको 
केङ्ञन्िम  सङ्झभङ्झतको ऩूण ुस्वाङ्झभत्व यहने छ । त्मसको ऩूण ुरगत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
याङ्ञिनेछ। ऩाटॊको सभऩङ्ञर्त् ऩाटॊको स्वीकृङ्झत ङ्झफना फेचङ्झफिन गन ु ऩाइन े छैन। 
केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतको ङ्झरङ्ञित अनङ्टभङ्झत ङ्झफना ङ्झरइएको ऋण तथा दाङ्जमत्व 
प्रङ्झत ऩाटॊ जवापदेही यहन ेछैन। 

 

धाया – 45 : रेिा य रेिा ऩयीऺण 

(क) ऩाटॊको आम–व्ममको रेिा केङ्ञन्िम रेिा ऩयीऺण सङ्झभङ्झतरे तोङ्जकङ्छदएको तयीका 
फभोङ्ञजभ याख्नछे । 
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(ि) ऩाटॊको केन्िको रेिा ऩयीऺण केङ्ञन्िम रेिा ऩयीऺण सङ्झभङ्झतद्वाया हङ्टनेछ। प्रदेश 
य स्थानीम सङ्झभङ्झतको रेिा ऩयीऺण गन ु केङ्ञन्िम रेिा ऩयीऺण सङ्झभङ्झतरे रेिा 
ऩयीऺणभा सहमोग गनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद – १७ 

ङ्जवङ्जवध 

धाया – 46 : तदथ ुसङ्झभङ्झत्  

(क) ङ्झनवाुङ्ञचत सङ्झभङ्झत नबएको ठाउॉभा भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झत वा केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी  सङ्झभङ्झतरे   

भनोनमनद्वाया ऩाटॊका तदथ ुसङ्झभङ्झतहरू ङ्झनभाुण गयन्ेछ । मस्तो सङ्झभङ्झतको भङ्टख्म काभ 

आफ्नो तहको अङ्झधवेशन सभऩङ्ङ गयाउनङ्ट हङ्टनेछ । अङ्झधवेशन सभऩङ्ङ नहङ्टॉदासभभ मसरे 

ङ्झनवाुङ्ञचत सङ्झभङ्झतको अङ्झधकायहरू प्रमोग गयी काभ गनेछ । तदथ ु सङ्झभङ्झतको अवङ्झध 

साभान्मत् ६ भङ्जहनाको हङ्टनछे । आवश्मकता ऩयेभा मो अवङ्झध फढाउन सङ्जकन ेछ तय 
कङ्ट नै ऩङ्झन अवस्थाभा मो अवङ्झध एक वष ुबन्दा फढीको हङ्टने छैन ।  

 

(ि) ङ्झनवाुङ्ञचत सङ्झभङ्झतको आफ्नो अवङ्झध सभाप्त बएको अवस्थाभा सो सङ्झभङ्झत स्वत् तदथ ु

सङ्झभङ्झतभा रुऩान्तङ्चयत हङ्टने छ । त्मसरे तदथ ुसङ्झभङ्झतभा रुऩान्तङ्चयत बएको ६ भङ्जहनाङ्झबि 

अङ्झधवेशन सभऩङ्ङ गनङ्ट ु ऩनेछ । ६ भङ्जहनाङ्झबि ऩङ्झन अङ्झधवेशन नगयेभा भाङ्झथल्रो 
सङ्झभङ्झतको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई ३ भङ्जहना सभम थऩ गन ु सङ्जकनेछ । मस अवङ्झधङ्झबि ऩङ्झन 

अङ्झधवेशन नगयेभा भाङ्झथल्रो सङ्झभङ्झतरे सङ्खक्रभणकारका राङ्झग भनोनमनद्वाया नमाॉ तदथ ु

सङ्झभङ्झत फनाई अङ्झधवेशन सभऩङ्ङ गयाउने छ ।  

 

धाया – 47 : सॊक्रभणकारीन व्मवस्था 
मस ङ्जवधान अनङ्टसाय गङ्छठत ऩाटॊका सङ्झभङ्झतहरूभा रैंङ्जङ्गक य साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधता झङ्ञल्कन े
गयी सभावेशी हङ्टनेछ। तय अङ्झधवेशन नहङ्टॉदासभभ गठन गङ्चयएका सङ्झभङ्झतहरूभा मो भाऩदण्ड 

ऩङ्टया नबए ऩङ्झन मस ङ्जवधान अनङ्टसाय भान्मता ङ्छदइनेछ ।  

 

धाया – 48 : फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय 

मो ङ्जवधानको कामाुन्वमनभा फाधा आई ऩयेभा फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय केङ्ञन्िम 
सङ्झभङ्झतराई हङ्टनेछ। 

 

धाया – 49 : व्माख्मा गने अङ्झधकाय 
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मो ङ्जवधान य मस अन्तगतु फनेका ङ्झनमभावरीको कामाुन्वमन गने सन्दबभुा थऩ व्माख्मा 
गनङ्टऩुयेभा मसको व्माख्मा गने अङ्झधकाय केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतराई हङ्टनेछ । 

 

धाया – 50 : ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय 

मो ङ्जवधान कामाुन्वमन गनकुा राङ्झग ङ्जवधान प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी आवश्मक ऩने ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ, 

आचायसॊङ्जहता एवभ ् ङ्झनदेङ्ञशकाहरु फनाउन े अङ्झधकाय केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा हङ्टनेछ।  त्मसराई 
आगाभी याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को फैठकभा अनङ्टभोदन गयाउनङ्टऩनेछ।  

 

धाया – 51 : ऩाटॊ ङ्जवघटन 

कङ्ट नै ऩाटॊसॉग एकता गङ्चयएको अवस्थाभा फाहेक अन्म कायणरे ऩाटॊ ङ्जवघटन बएभा ऩाटॊको चर 

अचर सभऩङ्ञर्त् नेऩार सयकायको हङ्टनेछ । 

 

धाया – 52 : सऩथ ग्रहण 

सफै ङ्जक्रमाशीर सदस्म तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनवाुङ्ञचत एवभ ् भनोङ्झनत सदस्महरुरे ऩाटॊरे तोके 

फभोङ्ञजभ अनङ्टसूङ्ञच-५ अनङ्टसाय सऩथ ग्रहण गनङ्टऩुने छ। सऩथ ग्रहण नगदाु सभभ ऩद अनङ्टसाय काभ 

गन ुमोग्म भाङ्झनन ेछैन । 

 

धाया – 53 : ङ्जवधान सॊशोधन 

(क) ङ्जवधान सॊशोधन सभफन्धी ङ्झरङ्ञित प्रस्ताव केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे भहाङ्झधवेशन वा याङ्जष्डम 
ऩङ्चयषद् सभऺ प्रस्तङ्टत गन ुसक्नेछ । ङ्झरङ्ञित प्रस्ताव ऩेश गन ुचाहन ेप्रदेश सङ्झभङ्झत य भातहत 

सङ्झभङ्झतहरूरे भहाङ्झधवेशन वा याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को फैठक शङ्टरु हङ्टनङ्ट एक भङ्जहना अगावै सॊशोधन 
प्रस्ताव केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतराई ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(ि)  दङ्टई भहाङ्झधवेशन वा याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्को फैठकको फीचभा ङ्जवधानको प्रस्तावना य उदे्दश्मको 
प्रङ्झतकङ्ट र नहङ्टन ेगयी अन्म कङ्ट नै दपा उऩदपा केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको कङ्ञभतभा दङ्टई ङ्झतहाईरे सॊशोधन 

गन ुसक्नेछ य सोको अनङ्टभोदन आगाभी याङ्जष्डम ऩङ्चयषद्   वा भहाङ्झधवेशनफाट गनङ्ट ुऩनेछ । 

 

धाया – 54 : िायेजी य फचाउ 

मो ङ्जवधान जायी बएसॉगै जनभत ऩाटॊको स्थाऩनाथ ुबएको याङ्जष्डम ऩङ्चयषद् (केङ्ञन्िम बेरा)रे 

गयेका काभ-कायफाहीहरु मसै ङ्जवधान फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनन ेछ । 
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अनङ्टसूची – १  

   

(क) ऩाटॊको झॊडा  

 

 

(ि) ऩाटॊको छाऩ 

 

 

 

(ग) ऩाटॊको रोगो 
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अनङ्टसूची – २ 

साधायण सदस्मता आवेदन य सदस्मता-ऩि
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अनङ्टसूची – ३ 

ङ्जक्रमाशीर सदस्मता आवेदन य सदस्मता-ऩि 
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अनङ्टसूची – ४ 

सदस्मता अङ्झबरेि पायभ 
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अनङ्टसूची – ५ 

शऩथ ग्रहणको व्मोहोया 
(भङ्टटङ्टभाङ्झथ दामाॉ हाथ यािेय) 

भ ............(आफ्नो नाभ)............. जनभत ऩाटॊको ङ्जक्रमाशीर सदस्म/…………………… 

सङ्झभङ्झतको....................ऩदको ङ्ञजभभेफायी ङ्झरइ यहेको मस भहत्त्वऩूण ु घडीभा आफ्नो 
भातबृङू्झभराई सभझदै ऩाटॊको झण्डा साभङ्ट मी प्रङ्झतऻाहरु गदुछङ्ट। 

 भ जनभत ऩाटॊको ङ्झसद्धान्तराई आत्भसात ्गदै अङ्ञघ फढ्ने छङ्ट , 
 भ भातबृङू्झभ, जनता य ऩाटॊप्रङ्झत ऩूण ुवपादाय यहनेछङ्ट  , 
 भ ऩाटॊको ङ्जवधान, नीङ्झत य कामकु्रभको सदैव ऩारना य अनङ्टशयण गनेछङ्ट , 
 भ ऩाटॊको गोऩङ्झनमता, अनङ्टशासन तथा ऩाटॊ एकताराई जस्तोसङ्टकै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्झन कामभ 

याख्नछेङ्ट , 
 भ ङ्झनजी वा व्मङ्ञिगत स्वाथफुाट भाङ्झथ उठेय स्वच्छ एवभ ्नैङ्झतक आचयणमङ्टि जीवन ङ्झफताउन े

छङ्ट , 
 भ कसैभाङ्झथ ऩऺऩात नगयी, ऩूवाुग्रह वा ियाफ बावना नङ्झरई इभान्दायीताका साथ काभ गनेछङ्ट , 
 भ सदैव सकायात्भक सोच याख्नछेङ्ट  । 

जनभत ऩाटॊ - ङ्ञजन्दावाद ! जम जनभत !  

नाभ् 
ठेगाना् 
ऩद: 

हस्ताऺय्  
ङ्झभङ्झत: 
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जनभत ऩाटॊको ङ्झनमभावरी – २०७५ (सॊशोङ्झधत – प्रथभ भहाङ्झधवेशन २०७७) 

 

जनभत ऩाटॊको ङ्जवधान – २०७५ को धाया ५० फभोङ्ञजभ केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे ऩाङ्चयत गयी जनभत 
ऩाटॊको ङ्झनमभावरी – २०७५ जायी बएको छ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १ 

प्रायङ्ञभबक 

 

धाया – 1 : नाभ य प्रायभब 

मस ङ्झनमभावरीको नाभ “जनभत ऩाटॊको ङ्झनमभावरी – २०७५” यहनेछ। मो ङ्झनमभावरी 
केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको फैठकद्वाया ऩाङ्चयत बए रगरै्त् प्रायभब हङ्टनेछ। मस ङ्झनमभावरीको 
ऩारना गनङ्ट ुऩाटॊको हयेक सदस्मको कर्त्बु्म हङ्टनेछ।  

 

धाया – 2 : ऩङ्चयबाषा  

ङ्जवषम वा प्रसॊगरे अको अथ ुनरागेभा मस ङ्झनमभावरीभा  

(क) “ऩाटॊ” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊ सभझनङ्ट ऩछु । 
(ि) “ङ्जवधान” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको ङ्जवधान २०७५ सभझनङ्ट ऩछु । 
(ग)  “सदस्म” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको सदस्महरु सभझनङ्ट ऩछु ।  
(घ) “ऩदाङ्झधकायी” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊका सफै तहका ऩदाङ्झधकायीहरु सभझनङ्ट ऩछु । 
(ङ)  “ङ्झनमभावरी” बङ्ङारे जनभत ऩाटॊको ङ्जवधानफभोङ्ञजभ फनेको जनभत ऩाटॊको 

ङ्झनमभावरी -२०७५ सभझनङ्टऩछु । 
(च) “ङ्जवबाग” बङ्ङारे ऩाटॊ ङ्जवधान य मस ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय गठन बएको ङ्जवबाग 

फङ्टङ्ञझनेछ।  
(छ) “जनवगॉम तथा ऩेशागत भोचाु” बङ्ङारे ऩाटॊ ङ्जवधानको धाया २१ य मस 

ङ्झनमभावरी अनङ्टसाय गठन बएका भोचाुहरु फङ्टङ्ञझनेछ।  
(ज) “सॊमन्ि” बङ्ङारे ऩाटॊ ङ्जवधान य मस ङ्झनमभावरी द्वाया ङ्जवशेष ङ्ञजभभेफायी वा 

कामकुो राङ्झग फनाइएका सॊमन्िहरु फङ्टङ्ञझनेछ।  
(झ) “इन्चाज ु य सहइन्चाज”ु बङ्ङारे ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सङ्झभङ्झतहरुरे भातहतका 

सङ्झभङ्झतहरुभा िटाएका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई फङ्टझाउनेछ। 
(ञ) “कामकुता”ु वा “सङ्जक्रम सदस्म” बङ्ङारे ऩाटॊका सभऩूण ु ङ्जक्रमाशीर सदस्महरु 

फङ्टङ्ञझनेछ।  
 

अनङ्टच्छेद – १ 
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सदस्मता 
 

धाया – 3 : ङ्जक्रमाशीर सदस्मता 
ङ्जक्रमाशीर सदस्मताको राङ्झग आवेदन-ऩि ऩाटॊको कामाुरमहरुफाट रु २० ङ्छदएय ङ्झरन 
सङ्जकनेछ। ङ्जवधानको धाया ९(ि) फभोङ्ञजभ मोग्मता ऩङ्टगेका साधायण सदस्महरुरे 
ङ्जक्रमाशीर सदस्मता प्राप्त गन ुसक्नेछन।्  

 

धाया – 4 : सदस्मता शङ्टल्क य रेवीको फाॉडपाॉड 
(क) साधायण सदस्मता शङ्टल्कफाट उठेको यकभ सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा 

तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ जनवगॉम तथा ऩेशागत भोचाु सङ्जहतका बात-ृसॊगठनहरुको हकभा 
साधायण सदस्मताफाट उठेको शङ्टल्क यकभ सभफङ्ञन्धत भोचाु वा बात-ृसॊगठनभा 
यहनेछ। सो कङ्ट या ङ्जक्रमाशीर सदस्मता वा रेवीको हकभा रागू हङ्टनेछैन। 

(ि) सभफङ्ञन्धत ऩाटॊ सङ्झभङ्झतहरुरे भातहतका सङ्झभङ्झतहरुराई ङ्झनमङ्झभत आङ्झथकु सहमोग 
(रेवी) तोक्न सक्नेछन।्  

(ग) ङ्जक्रमाशीर सदस्मता य रेवीफाट उठेको यकभ भध्मे ४०% ङ्ञजल्रा य सोबन्दा तरको 
स्थानीम सङ्झभङ्झत, १०% प्रदेश सङ्झभङ्झत य ५०% केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतको आम हङ्टनेछ। 

(घ) देश फाङ्जहय यहेको गैय-आवासीम भधेशी सॊघ सङ्जहतको बात-ृसॊगठन य भोचाुहरुको 
हकभा सदस्मता शङ्टल्क केङ्ञन्िम कामकुाङ्चयणी सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाुयण गये फभोङ्ञजभ फाॉकी 
अन्म बन्दा पयक हङ्टन सक्नेछ।  

 

धाया – 5 :  सदस्मता नवीकयण 

साधायण य ङ्जक्रमाशीर सदस्मता प्रत्मेक वष ुवैशाि भङ्जहनाको अङ्ञन्तभ सभभभा नवीकयण 
गनङ्ट ुऩनेछ। तय केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणमु गयी सदस्मता नवीकयणको राङ्झग ६ भङ्जहना 
सभभको सभम थऩ गन ुसक्नेछ।  

 

धाया – 6 : साधायण सदस्म य ङ्जक्रमाशीर सदस्महरुको अङ्झबरेि 

ऩाटॊरे सभऩूण ुसाधायण य ङ्जक्रमाशीर सदस्महरुको ङ्जववयणको अङ्झबरेि केङ्ञन्िम सङ्गठन 
ङ्जवबागभा अङ्झनवाम ु रुऩरे याख्नछे। सभफङ्ञन्धत स्थानीम सङ्झभङ्झतहरु, प्रादेङ्ञशक सङ्झभङ्झतहरु 
तथा जनवगॉम तथा ऩेशागत बार्त्-ृसॊगठनहरुरे ऩङ्झन आफ्नो भातहतका सदस्महरुको 
ङ्जववयण याख्नछेन।् जनवगॉम य ऩेशागत बार्त्-ृसॊगठनहरुरे सभऩूण ु सदस्महरुको पोन 
नभफय सङ्जहतको ङ्जववयण केङ्ञन्िम सङ्गठन ङ्जवबागराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। भानाथ ु
सदस्महरुको अङ्झबरेि केङ्ञन्िम सॊगठन ङ्जवबागद्वाया छङ्ट टै्ट याङ्ञिनेछ। 

 

अनङ्टच्छेद – २ 
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सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु 

 

धाया – 7 : प्रदेश सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु 
ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रदेशहरुफाट काठभाडौं उऩत्मकाभा आई अस्थामी फसोफास गङ्चययहेकाहरुका 
सदस्महरु फीच सभऩकु स्थाङ्जऩत गन,ु सभफङ्ञन्धत प्रदेशभा बइयहेको सॊगठनको ङ्जवस्तायको 
सभन्वम य अनङ्टगभन गन ुतथा ऩाटॊको सभफङ्ञन्धत प्रदेश सभफन्धी कामहुरुको ङ्ञजभभेफायी 
य काभ-काज प्रत्मामोङ्ञजत गन ुसभफङ्ञन्ध प्रदेशफाट काठभाडौं उऩत्मका फस्ने सदस्महरु 
सङ्ञभभङ्झरत प्रदेश सभऩकु सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झनभाुण गङ्चयनेछ। 

 

धाया – 8 : ङ्ञजल्रा सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु 

प्रदेश सभऩकु सङ्झभङ्झत भातहतभा ङ्ञजल्रा सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु यहनेछन।् ङ्ञजल्रा सभऩकु 
सङ्झभङ्झतको काभ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राफाट काठभाडौं उऩत्मका आई अस्थामी फसोफास 
गङ्चययहेकाहरुका फीच सभऩकु स्थाङ्जऩत गनङ्ट,ु सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्राभा बइयहेको सॊगठनको 
ङ्जवस्तायको सभन्वम य अनङ्टगभन गनङ्ट ु तथा ऩाटॊका सभफङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा सभफन्धी 
कामहुरुको ङ्ञजभभेफायी य काभ-काज प्रत्मामोङ्ञजत गनङ्ट ुहङ्टनेछ। 

 

धाया – 9 : ङ्झनवाुचन ऺेि सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु 

प्रदेश सभऩकु सङ्झभङ्झत भातहतभा आवश्मकर्त्ा अनङ्टसाय ङ्झनवाुचन ऺेि सभऩकु सङ्झभङ्झतहरु 
ऩङ्झन फनाउन सङ्जकनेछ। 

 

धाया – 10 : सभऩकु सङ्झभङ्झतहरुको हैङ्झसमत सभान-स्तयभा यहेको ङ्जवशेष सङ्झभङ्झतहरु सयह हङ्टनेछ।  

 

अनङ्टच्छेद – ३ 

ङ्जवङ्जवध 

 

धाया – 11 : वयीमता क्रभ य हैङ्झसमत 

ऩाटॊभा ऩदाङ्झधकायीहरुको  वयीमताक्रभ केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाुयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
एउटै ऩदभा यहेका ऩदाङ्झधकायीको राङ्झग वङ्चयमताक्रभ प्राप्त गयेको भतको आधायभा 
हङ्टनेछ। सो कङ्ट या वडा सङ्झभङ्झतदेङ्ञि सभऩूण ुसङ्झभङ्झतहरूभा रागू हङ्टनेछ। 

 

धाया – 12 : ङ्झनमभावरी सॊशोधन 
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ऩाटॊको केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतरे आवश्मकर्त्ा अनङ्टसाय मस ङ्झनमभावरीको सॊशोधन गन ु
सक्नेछ। मस ङ्झनमभावरीको प्रमोगभा कङ्ट नै वाधा अड्चन ऩयेभा सो पङ्ट काउने अङ्झधकाय 
केङ्ञन्िम सङ्झभङ्झतभा यहनेछ।  

 
 


