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नेपाल प�कार महासंघको २६ औ महािधवेशन आगामी फागुन ४ र ५ गते काठमाडौमंा  
स�� गन� िनण�य 

िमित : २०७७।१०।०५
नेपाल प�कार महासंघ के�ीय सिमितको १२ औ ंपूण� बैठक महासंघका अ�� गोिव� 
आचाय�को अ��तामा २०७७ माघ ३ र ४ गते िस�ुपा�चोकको हेल�ुमा स�� भएको छ 
। �देशका अ��ह� र िस�ुपा�चोक शाखा अ��समेत आम��त रहनुभएको उ� 
बैठकका िनण�य जानकारीका लािग यो �ेस िव��� जारी ग�रएको छ । 
िनण�यह�ः
१.नेपाल प�कार महासंघको िवधानको �व�था र �ि�यालाई �ान िदँदै आगामी फागुन ४ 
र ५ गते काठमाडौमंा महासंघको २६ औ महािधवेशन स�� गन� िनण�य ग�रएको छ । 
महािधवेशनको तयारीस��ी काय�का लािग के�ीय काया�लयलाई िज�ा िदने िनण�य 
ग�रएको छ । के�ीय महािधवेशन अिघ नै �देश र शाखाह�को अिधवेशन (साधारणसभा) 
स�� ग�रस�ुपन� िवधानको �व�था एवम् यसअिघको बैठकबाट भएको िनण�य बमोिजम 
माघ २० गतेस� शाखाको साधारणसभा र माघ ३० स� �देशको साधारण सभा स�� 
ग�रस�े िनण�य ग�रएको छ । समयमै �देश र िज�ाको साधारणसभा स�� गन� गराउन 
िनद�शन ग�रएको छ । 
२. यसअिघको बैठकले नयाँ सद�ता आवेदन �ि�या ब� ग�रसकेकाले शाखाह�ले 
सद�ता �ीकृत गरी अनुमोदनका लािग �देशमा पठाएका सद�ताबारे आव�क िनण�य 
गरी अनुमोदन भएका नयाँ सद�ह�को िववरण माघ १५ गतेस� के�ीय काया�लयमा 
सबै �देश सिमितले पठाइस�ु पन� िनण�य ग�रएको छ । तोिकएको समयिभ� के�ीय 
काया�लयमा �ा� �न नसकेका सद�ह�को िववरण अिभलेखमा नरहने जानकारी 
गराइ�छ ।
३.के�ीय महािधवेशन स�� भएको क��मा ३० िदनिभ� महासंघका के�, �देश र शाखा 
गरी तीनवटै तहको िनवा�चन स�� गनु�पन� बैधािनक �व�था बमोिजम िनवा�चन �ि�या 
स�� गन� १ जना व�र� प�कारको संयोजक�मा ४ जना अिधव�ा र समावेशी �े�का 
प�कारको समेत �ितिनिध� �ने गरी ७ सद�ीय के�ीय िनवा�चन सिमित गठन गन� िज�ा 
के�ीय काया�लयलाई िदने िनण�य ग�रएको छ । के�ीय िनवा�चन सिमितले के�सँगको 
परामश�मा िवधान बमोिजम समयिभ� िनवा�चन िमित तो�े, िनवा�चन स�ालन काय�िविध 
बनाउने र �देश तथा शाखामा गिठत िनवा�चन सिमितलाई अनुगमनसमेत गन� अिधकार 
�दान गन� िनण�य ग�रएको छ । 
४. �ितिनिधसभा िवघटन र �सपिछका राजनीितक घटना�मवाट संघीय लोकता��क 
गणत�, मुलुकको संिवधान, नाग�रक अिधकार एवम् �ेस तथा अिभ��� �त�तामािथ 
आँच आउन निदनेतफ�  महासंघ सजग र थप ि�याशील रहने �ितव�ता �� गद�  
संिवधान काया��यन र संघीय लोकता��क गणत�को सं�थागत िवकासको प�मा 
महासंघ �ढतापूव�क उिभने िनण�य ग�रएको छ ।
५. संघ, �देश तथा �थानीय सरकारले िनमा�ण गरेका र गन� �ममा रहेका कानुनह�मा �ेस 
�त�ता िवरोधी कुनै पिन �ावधानह� नरा� बैठक आ�ह गद�छ । िमिडया काउ��ल 
िव�ेयक, साव�जिनक सेवा �सारण िव�ेयक लगायत िविभ� िव�ेयक र पा�रत कानूनमा 
रहेका �ेस �त�ता िवरोधी �ावधान स�ाउन महासंघको अिभयान जारी रा�े िनण�य 
ग�रएको छ । 
६. नेपाल प�कार महासंघले �मिजवी प�कारको अिधकार �ा��का लािग ग�ररहेको 
दवावमूलक संघष�सिहतका गितिविध�ित सकारा�क रहँदै कितपय स�ार �ित�ानह�मा 
�मजीवी प�कारह�लाई िबना िनयु�� प� काममा लगाउने, सरकारले तोकेको �ुनतम 
पा�र�िमक निदने, िनयिमत पा�र�िमक भु�ान नगन�, पा�र�िमक कटौती गन�, बेतलवी 
िवदामा रा�े र गैरकानुनी तबरले िन�ाशन गन� गितिविध नरोिकएको�ित ग�ीर िच�ा 
�� ग�रएको छ । महासंघले �मजीवी प�कारको प�मा गद�  आएको आ�ोलन अझ 
सश� बनाउने र �मजीवी प�कारह�लाई लैिगक िवभेद नगरी समान कामका लािग 
समान पा�र�िमक तथा सेवा सुिवधान �दान गन� आ�ह गदेछ ।
७. कोिभड–१९ महामारीबाट �भािवत स�ारमा�म र प�कारह�लाई िवशेष राहत �ाकेज 
त�ाल काया��यनमा �ाउन महासंघ आ�ह गद�छ । �रोजगारमुलक िमिडयालाई 
स��्धन र �व�्धनका लािग तीनै तहका सरकारलाई िवशेष आ�ह ग�र�छ, साथै 
समानुपाितक िव�ापन िवतरण सु� गन� र हाल ��ा िमिडयालाई �दान ग�रने 
लोकक�णकारी िव�ापन वापत िदइने भु�ानी समयमा उपल� गराउन आ�ह ग�र�छ ।
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