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१. बुमभका 
२००५ अक्िोफयभा काठभाडौभा सम्ऩन्द्न गयैआवासीम नेऩारी सॊघ (एनआयएनए)को दोश्रो वफश्व सम्भेरन य २००६ 
जुनभा जभथनीको फोनभा सम्ऩन्द्न ऺेत्रीम सम्भेरन ऩश्चात फसेको अन्द्तथयाविम सभन्द्वम समभमतको आठौ फठैकद्वाया 
प्रस्तावफत सुझावको आधायभा एनआयएनको भौजुदा ववधान [i] राई ववधान सॊशोधन समभमतद्वाया ऩरयभान्जथत गयी 
“प्रस्तावफत ववधान” तमाय ऩारयएको छ [ii]। “प्रस्तावफत ववधान” भाथी याविम सभन्द्वम समभमतहरु (एनमसमस) य 
अन्द्तथयाविम सभन्द्वम समभमत (आइमसमस)रे छरपर गयी आगाभी अक्िोवयभा हुने तेश्रो वफश्व सम्भेरन (साधयण 
सबा)भा ऩेश गरयने मोजना यहेकोछ। मसै क्रभभा मभमत २००७ जुराई २२ भा फेरामतको अल्डयसिथभा बएको 
एनआयएनका मयुोऩ ऺेत्रका आइमसमस य एनमसमसका प्रमतमनमधहरुको सॊमकु्त फठैकभा एनआयएनको सॊस्थागत 
वफकास गनथ य आइमसमस य एनमसमसहरुका वफच सभुमचत सभन्द्वमका रामग प्रस्ताववत ववधानभा ऩरयभान्जथत गन े
सहभती बएको मथमो [iii]। उक्त फठैकभा प्रस्तुत ववधान सॊशोधन सभन्न्द्ध कामथऩत्र भाथी बएको छरपरको 
आधायभा सॊशोधन प्रस्ताव तमाय गयी “ववधान सॊशोधन समभमतराई” ऩेश गनथ भराई आग्रह बए अनसुाय 
“सॊशोधन प्रस्ताव” ऩेश गन ेअनभुती चाहन्द्छु। 
 

फठैकभा अनऩुन्स्थत सदस्महरुराई ववधान सॊशोधन गनुथ ऩन ेकायणफाये फठैकभा बएको छरपरको जानाकायी होस 
बन्द्ने हेतुरे फठैकभा प्रस्तुत कामथऩत्रराई मस प्रमतफेदनको खण्ड २ भा प्रस्तुत गरयएको छ। खण्ड ३ भा एनमसमस 
य आइमसमस ववच उमचत सभन्द्वम याख्न य सॊबाववत नमाॉ मनवाथचनका ऩद्दमत प्रस्ताववत गरयनेछ बने खण्ड ५ भा 
फुॉदागत रुऩभा सॊसोधन प्रस्ताव ऩेश गरयनेछ। ववधानको कावाथन्द्मनको शुरुवातफाये खण्ड ५ भा ब्माख्मा गरयनेछ।  
 

२. प्रस्ताववत ववधान तथा आईमसमस य एनमसमस ववचको सम्फन्द्धभा फैठकभा प्रस्तुत कामथऩत्र 

२.१ प्रस्ताववत ववधान भाथी टिप्ऩणीको साय 

वफगत चाय वषथभा भुरुक मबत्र य फाटहय चराएको एनआयएन अमबमानराई एउिा सशक्त अन्द्तयाविम सॉस्थाको 
रुऩभा वफकास गयी ऩरयकन्ल्ऩत ऩरयमोजना, आस्वासन य देशप्रती केही गयौ बन्द्ने जागतृ बावनाराई 
कावाथमन्द्मनको तहभा ऩमुाथउन सहमोगी हुने खारको ववधान मनभाथण गनुथ ऩन े एनआयएनको अटहरेको 
प्राथमभकताको वफषम हो । साथ ै ववधानरे मस्तो सॊमन्द्त्रको वफकास गनथ जरुयी छ जसरे फढी बन्द्दा फढी 
गयैआवासीम नेऩारीहरुराई एनआयएन अमबमानभा सभाटहत गनथ, एनआएनका याविम य अन्द्तथयाविम मनकामहरु 
ववच सभुमचत सभन्द्वम याख्न, तथा फचैारयक य आमथथक रुऩभा सॉस्थाको स्थाममत्व कामभ गनथ सहमोगी होस। तय 
प्रस्ताववत ववधानरे मी सवकुैयाहरु सम्वोधन गनथ सकेको छैन। ववधानका सकयात्भक, चुनौमतऩणुथ य नकयात्भक 
ऩऺहरुराई सायाॊशभा मनम्नानसुाय टिप्ऩणी गनथ सटकन्द्छ।   

 प्रस्ताववत ववधानरे गयैआवासीम नेऩारीको हकटहत य सञ्जार स्थाऩनाभा प्राथमभकता टदएय रगानीको 
अरावा एनआयएनराई साभान्जक सॉस्थाको रुऩभा वफकास गन ेऩरयकल्ऩना गयेको छ (हेनुथस प्रस्ताववत 
ववधानको च्माप्िय ६)।  

 आईमसमस य एनमसमस वफच सभुमचत सभन्द्वम याखे्न ऩद्दतीको अबाव खडकेको छ। खासगयी आईमसमस य 
एनमसमस वफच सभानऩुामतत अमधकाय यहन ुऩनभेा भौजुदा ववधानभा बएका मस्ता अमधकायराई सभेत 
कभ गरयएको छ। 

 मनती मनभाथण देन्ख नेततृ्व चमन गने जस्ता सॉस्थाका भहत्वऩणुथ मनणथमभा एनमसमसराई प्रत्मऺ सहबागी 
गयाउने ऩद्दतीको अबाव यहेको छ। आइमसमस सदस्महरु य काठभाडौभा सम्ऩन्द्न हुने वफश्व सम्भेरनका 
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सहबागीहरुराई फटढ मनणाथमक बुमभका प्रदान गरयएकोरे मनती मनभाथण य नेततृ्व चमनभा सफ ैखारका 
गयैआवामसम नेऩारीहरुको ऩहुच ऩगु्ने सॊबावना कभ यहने छ। प्रस्ताववत सॊस्थागत सभयचना य नेततृ्व 
चमन ऩद्दमत मसथथ ऩमन फऻैामनक य सभाफेसी छैन।  

 सॉस्थाको मनन्म्त अत्मावश्मक ऩऺहरु जस्त ै आचायसॊटहता, अनसुाशन समभमत, मनवाथचन समभमत, 
सदस्महरु सुसुमचत हुन ऩाउने अमधकाय, सॉस्थाका ऩरयमोजना तथा सदस्महरुको कामथहरुको अनगुभन 
आटद फाये प्रस्ताववत ववधान भौन यहेको छ।  
 

भामथ उल्रेन्खत फुॉदा भध्म केहीराई वफस्ततृरुऩभा तर ब्माख्मा गरयएकोछ। 
 

२.२ एनआयएनको ऩरयबाषा 

बायत य बुिान रगामतका दन्ऺण एमशमाका देशवासी नेऩारी सभाफेश 

प्रस्ताववत ववधानरे एक आथॉक वषथभा १८२ टदन बन्द्दा फढी नेऩार फाटहय फस्ने सम्ऩणुथ नेऩारीराई गयैआवासीम 
नेऩारीभा ऩरयबावषत गयेको छ। मस ऩरयबाषा अनसुाय बायत य बुिानभा फस्ने नेऩारी वा नेऩारी भुरुका वफदेशी 
नागरयक सफ ैएनआयएनभा ऩन ेछन। तय २०६२ बारभा रारभोहय रागेको “गयैआवासीम नेऩारीका सम्फन्द्धभा 
ब्मवस्था गनथ फनेको अध्मादेश” रे दन्ऺण एमशमाका यािहरुभा यहेका नेऩारी वा नेऩारी भुरका वफदेशी 
नागरयकराई एनआयएनभा सभाफेस गयेको छैन [iv]। मसयी सयकायी य सॉघको ऩरयबाषा मबन्द्ना मबन्द्न ै हुदा 
एनआयएन दताथ रगामत काननुी कुयाभा झण्झि यहने सॊबावना हुन सक्छ।  
 

बायत रगामतका सम्ऩणुथ नेऩारीहरुराई एनआयएनभा सॊगटठत गनथ मसद्दान्द्तत असम्बव नबए ऩमन, प्रवासी 
नेऩारीका भाग ऩतुॉको रामग सयकायराई दफाफ सजृना गनथ सहमोगी बए ऩमन मो कदभ अत्मन्द्तै भहत्वकाॊऺी  य 
चुनौतीऩणुथ देन्खन्द्छ। दन्ऺण एमशमा फाहेकका १४-१५ राख नेऩारीहरु भध्म अत्मन्द्त न्द्मनु सॉख्माराई भात्र 
एनआयएन अमबमानभा सभाटहत गनथ सटकएको अटहरेको मथाथथ ऩरयन्स्थमत यहेको छ। हयेक यािभा स्थावऩत  
एनआयएनका सॊगटठत सदस्महरु (registered members) को सॉख्माराई आधाय भान्द्ने हो बने अटहरे १ प्रमतशत 
बन्द्दा कभ गयैआवासीम नेऩारीहरु एनआयएन अमबमानभा सभाटहत छन य ममत सानो सॉख्माभा यहेका सदस्महरु 
वफच ऩमन याम्रो सभन्द्वम गनथ सटकएको छैन। त्मसैरे ठुरो सॉख्माभा यहेका बायतवासी नेऩारीराई सभाफेश गयी 
अगाडी फढ्ने त्ममत सन्जरो छैन। बायतभा फस्ने नेऩारीहरुको बायत फसाईको अवधी प्रष्ट खुल्ने खारको प्रभाणको 
अबाव, नेऩारभा ठुरो सॉख्माभा बुिानी शयणाथॉको उऩन्स्थरे गदाथ एनआयएनको मनमत मनभाथण य नेततृ्व चमन 
(प्रस्ताववत ववधानको आधायभा चमन गन ेहो बने) आटदभा नकयात्भक असय ऩन ेदेन्खन्द्छ।  
 

अत हारराई बायतभा यहेका नेऩारी सॊगठनहरुसॉग साझा भुद्दाभा सहकामथ गदै जाने य एनआयएनभा सभाफेस गने 
सॊबावनाको खोजी गदै भात्र जान ु उऩमकु्त देन्खन्द्छ। एनआयएन अध्मऺफाि आगाभी वफश्व सम्भेरनभा बायतभा 
यहेका नेऩारी सॊगठनहरुका प्रमतमनधीराई ऩमथफेऺकको रुऩभा आभन्न्द्त्रत गरयने कुया मस अगाडी सावथजमनक बएको 
छ [v], जुन कदभ सहकामथको रामग कोशे ढुङ्गा साववत हुन सक्छ।  
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२.३ मनवाथचन ऩद्दती 

प्रभुख ऩदामधकायीका सम्फन्द्धभा 
प्रस्ताववत ववधानभा आइमसमसका ऩदामधकायीहरु (सदस्महरु फाहेक)को मनवाथचन काठभाडौभा हयेक दइु वषथभा हुने 
सॉघको साधायण सबाभा सहबागी गयैआवासीम नेऩारीहरुफाि हुने ब्मफस्था गरयएको छ। मनवाथचनभा बाग मरन 
सहबागीहरुरे सम्फन्न्द्धत देशका एनमसमसभा आफ्नो नाभ दताथ गयाउन ुऩन ेफाध्मात्भक ब्मफस्था गरयएको छ तय 
मी सहबागीको स्ऩष्ट भाऩदण्ड टकिान गरयएको छैन। जस्त ैबनौ, मी सहबागीराई सम्फन्न्द्धत देशका एनमसमसरे 
मसपारयस गरययहन ुऩदैन। त्मसैरे नेततृ्व चमनभा एनमसमसको प्रत्मऺ बुमभका यहने छैन। हयेक देशभा यहेका 
गयैआवासीम नेऩारीहरुराई प्रमतमनमधत्व गने एनमसमसहरुको सहबागीका वफना चमन गरयएको नेततृ्वरे के सम्ऩणुथ 
गयैआवासीम नेऩारीहरुको प्रमतमनमधत्व गराथ बन्द्ने प्रश्न गन ेठाॉउ यहनेछ। तेश्रो वफश्व सम्भेरनभा करयव १००० 
जना गयैआवासीम नेऩारीहरुको सहबामगता यहने अऩेऺा गन ेहो बने मो सॉख्मा १५ राख नेऩारीहरुको ०.०७ 
प्रमतशत भात्र हुनेछ। स्भयणीम यहोस दोश्रो वफश्व सम्भेरनभा ५०४ जनाको उऩन्स्थमत मथमो। तेश्रो वफश्व सम्भेरनभा 
मस बन्द्दा फढी सहबागीको अऩेऺा गरयएको छ।   
 

मो फाहेक, बौगोमरक, आमथथक, प्रशासमनक वा अन्द्म कायणरे काठभाडौभा सम्ऩन्द्न हुने साधयण सबाभा सम्ऩणुथ 
देशहरुको सभानऩुामतत प्रमतमनमधत्व हुन नसक्ने बएकोरे मनन्श्चत देश य वगथको नेततृ्व चमन तथा सॉघको मनमत 
मनभाथणभा फचथस्व यहेनछ।  
 

अत- नेततृ्व चमन य मनती मनभाथणभा एनमसमसहरुराई प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ रुऩभा सहबामगता फनाउने ऩद्दतीको 
वफकास गनुथ जरुयी छ। जुराई १४-१५ भा मसङ्गाऩयुभा सम्ऩन्द्न बएको एमशमा प्मामसटपक बेराभा सहबागीरे 
वफधुमतम वा अन्द्म प्रणारीको सहामतारे नेततृ्व चमनभा प्रत्मऺ बाग मरन ऩाउन ुऩन ेआवाज उठाएका छन। 
मस्तो प्रणारीको वफकाश बमो बने सॊवफधान सबाभा देश फाटहयफाि भतदान गनथ सटकने नभुनाको प्रदशथन हुने 
मथमो। तय सॊगठन भजफतु नबएको अटहरेको अफस्थाभा प्रत्मऺ भतदानको ब्मफस्था गनथ तत्कारराई सॊबव 
नदेन्खए ऩमन अप्रत्मऺ सहबामगताको सॊबावना यहेको छ (हेनुथस खण्ड ३ भा)।  
 

सदस्महरुका सॊफन्द्धभा 
आइमसमसका सदस्महरुको मनवाथचन सॊफन्द्धभा, हयेक देशफाि एक एक जना आइमसमसका सदस्म यहने ब्मफस्था हुदै 
आएको छ। प्रस्ताववत ववधानभा, हयेक देशका एनमसमसरे आफ्नो देशको प्रमतमनधीको मसपारयस गन े य 
काठभाडौभा सम्ऩन्द्न हुने साधयण सबाका सम्फन्न्द्धत देशका फहुभत प्रमतमनमधरे अनभुोदन गन ेब्मफस्था गरयएको 
छ। अथाथत, आईमसमस सदस्म मनवाथमचत गने अन्न्द्तभ अमधकाय एनमसमसभा यहेको छैन। मो ब्मफस्था फोन 
मभटिङको मनणथमसॉग भेर खादैन। फोन मभटिङभा आइमसमस सदस्म चमन गन ेऩणुथ अमधकाय एनमसमसराई प्रदान 
गन ेमनणथम बएको मथमो [vi]। 
 

एनमसमस स्थाऩना नबएका देशहरुफाि ऩमन आइमसमस सदस्महरु यहने ब्मफस्था गरयएको छ। मस्ता देशहरुफाि 
आईमसमसभा प्रमतमनमधत्व गनथका रामग मनन्श्चत भाऩदण्डको ऩरयबावषत गनुथ फढी ब्मफहारयक देन्खन्द्छ। अन्द्मथा 
आइमसमस ऩदामधकायीहरुको सॉख्मा अत्मन्द्त ै फटढ हुन जाने य सॊगठनभा चुस्त मनणथमहरु मरन तथा फठैकको 
कोयाभ आदीभा कटठनाई ऩन ेदेन्खन्द्छ। 
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२.४ एनमसमस य आईमसमस ववच सभन्द्वम 

आईमसमस य एनमसमस ववचको उमचत सभन्द्वमभ याख्नका रामग मनम्न वफषमहरु ववधानभा सभावेश हुन ुजरुयी छ। 
 आईमसमस य एनमसमस वफच सभानऩुामतत अमधकाय हुन ु ऩन े तय मो वफषमराई प्रस्ताववत ववधाररे 

सॊवोधन गनथ सकेको छैन। मसका केही उदाहयण मस प्रकाय छन। 
 भौजुदा ववधानभा एनमसमसका अध्मऺ य सॊमोजकरे आइमसमसका फठैकहरुभा बाग मरन ऩाउने य 

आइमसमसका सदस्महरुरे एनमसमसको फठैकभा बाग मरन ऩाउने ब्मफस्था गरयएको छ। प्रस्ताववत 
ववधानरे एनमसमसका अध्मऺ य सॊमोजकरे आइमसमसका फठैकहरुभा बाग मरन ऩाउने 
अमधकायराई हिाएको छ बने आईमसमसका सदस्महरुको अमधकाय कामभ याखेको छ। (च्माप्िय 
२४.४) (मधऩी भौजुदा ववधानको मस ब्मफस्थाराई आइमसमसरे ऩणुथरुऩभा य कुन ैकुन ै देशभा 
एनमसमसरे ऩमन फेवास्था गदै आएका छन। ववधानभा ब्मफस्था बए फभोन्जभ आइमससका 
मनममभत फठैकहरुभा (वफधुमतम फठैक, िेमरपोन फठैक य बौमतक बेिघािभा हुने फठैक सफ)ै 
एनमसमसका ऩदामधकारयहरुराई सहबामगता गयाउने काभ त बएको छैन न ैफठैक य फठैकका 
मनणथमहरु फाये एनमसमसराई मनममभत सुचना टदने काभ सभेत बएको छैन)। 

 प्रस्ताववत ववधानभा आइमसमसरे एनमसमसराई बङ्ग गनथ सक्ने अमधकाय टदईएको छ (च्माप्िय 
१६.७)। एनमसमसको प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ सहबामगता ववना फनेको आइमसमसरे प्रत्मऺ 
मनवाथचनवाि छामनएका एनमसमसहरु (हार धेयै जसो एनमसमस प्रत्मऺ मनवाथचनवाि छामनएको 
अफस्था छ जस्तो बनौ हारको एनमसमस मकेु) राई बङ्ग गने प्रावधान ब्मफहारयक देन्खदैन। 
फहुभत एनमसमसरे आइमसमसराई अववश्वासको प्रस्ताव ल्माउन सक्ने वा नसक्ने कुयाभा प्रस्ताववत 
ववधानभा केही उल्रेख छैन।  

 प्रस्ताववत ववधानभा आइमसमसका फहुभत सदस्महरुरे वफशेष साधायण सबा फोराउन सक्ने 
ब्मफस्था गयेको छ (च्माप्िय १५)। तय फहुभत एनमसमसरे वफशेष साधायण सबा फोराउन सक्ने 
ब्मफस्था गरयएको छैन। मसको अथथ आइमसमसका वफरुद्द अववस्वासको प्रस्ताव ल्माउन सक्ने 
ब्मफस्था गरयएको छैन अथाथत आइमसमसराई सवोच्च अमधकाय टदईएकोछ। एनमसमसको प्रत्मऺ 
वा अप्रत्मऺ सहबामगतारे मनवाथमचत आइमसमस बएको खण्डभा मस्तो ब्मफस्था अस्वबाववक 
नबए ऩमन प्रस्ताववत ऩद्दतीद्वाया मनवाथमचत आइमसमसराई मस्तो अमधकाय यहन ु अफऻैामनक 
देन्खन्द्छ। 

 प्रस्ताववत ववधानको खण्ड २०.४ भा बमनएको छ, एनमसमसरे मनममभत रुऩभा आफ्ना 
गमतवफधीको सुचना आइमसमसभा ऩठाउन ुऩन।े तय आइमसमसका गमतवफमधहरु य मनणथमका फाये 
सुसुमचत हुन ऩाउन ुऩन ेएनमसमसको अमधकायफाये उल्रेख गरयएको छैन।  
 

 आइमसमस य एनमसमस वफच सुचनाको प्रवाह मनममभत य ऩायदशॉ हुन ुऩछथ। आइमसमस य एनमसमस वफच 
सुचना प्रवाहको केन्द्र काठभाडौ न्स्थत समचवारम हुन ुऩछथ। प्रस्ताववत ववधानभा सुचनाको केन्द्र वफन्द्द ु
आइमसमस सदस्म यहने बमनएको छ (च्माप्िय २०.४ )। तय ब्मस्थता वा ईच्छाशवक्तको कायणरे 
आइमसमसका सदस्महरुफाि आइमसमसका गमतवफधी य फठैकका मनणथमहरु फाये एनमसमसरे मनममभत सुचना 
प्राप्त गनथ नसेको वा एनमसमसका सुचनाहरु आइमसमसभा ऩमुाथउन नसकेको अवस्था अमधकाॊश देशभा 
वफधभान छ। त्मसैरे अटहरेको मो असपर प्रमोगराई मनयन्द्तयता टदन ुबन्द्दा समचवारमराई सुचनाको 
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केन्द्र वफन्द्द ुफनामो फटढ मनममभत हुने (वेतन प्राप्त कभथचायीको ब्मफस्था हुने हुदा) य आएमसमस सदस्म 
य एनमसमस वफच सुचनाको वफषमराई मरएय खिऩि हुने छैन। 
 

 सॉस्थाका भहत्वऩणुथ मनणथमहरु, मनमत मनभाथण, नेततृ्व चमनभा एनसमसमसराई प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺरुऩभा 
सहबागी गयाउन ुऩछथ। भामथ उल्रेख गरयए अनसुाय, प्रस्ताववत ववधानरे मी वफषमहरुभा एनमसमसराई 
प्रमाप्त बुमभका प्रदान गयेको छैन।  

 

 आइमसमस सदस्महरु य एनमसमसको अमधकायको दामया स्ऩष्ट छुन्टिन ुऩछथ। आइमसमस सदस्महरु सॉघको 
मनती मनभाथण, सॉघभा आइऩन े मनमतगत सभस्मा य सभाधान, केन्न्द्रम ऩरयमोजनाहरुको अनगुभन, 
सयकाय, याजनमैतक ऩाटिथहरु, भेटडमासॉगको सुभधुय सम्फन्द्ध कामभ याख्न, य एनआएन फाये जनचासोका 
वफषमहरुभा केन्न्द्रकृत हुन ुऩन ेजरुयी छ, बने एनमसमसहरु स्थानीम भुद्दाहरु केन्न्द्रत हुन ुऩछथ। साथभा 
आभ प्रवासी नेऩारीहरु य एनआयएको मसङ्गो अमबमानसॉग चासो याखे्न वफषमहरुभा आएमसमसरे नेततृ्व 
मरन ु ऩन े जरुयी छ। गत सार रण्डनभा सम्ऩन्द्न आठ ऩाटिथका नेताहरुसॉगको अन्द्तयकृमा (जुन 
एनआयएन य नमाॉ सयकाय वफच सुभधुय सम्फन्द्धको शुरुवात गनथ भहत्वऩणुथ मथमो) य िोटकमोभा 
सम्ऩन्द्न “प्रवासीराई भतदान” वफषमक अन्द्तयकृमा जस्ता कामथक्रभहरुभा आइमसमसको प्रबावशारी 
नेततृ्वको अबाव खन्ककएको छ। 

 

ववधानभा मनम्भानसुाय ऩरयभान्जथत गनथ सकेको खण्डभा भामथ उल्रेन्खत वफषमहरुराई सॊफोधन गनथ सटकने छ।  
 

३.  सॊबाववत सॉस्थागत सॊयचना य मनवाथचन प्रणारी 

एनमसमस य आइमसमस ववच सन्जव सभन्द्वम याख्न, एनमसमसराई अमधकाय सम्ऩन्द्न गनथ य सॉस्थाराई फढी बन्द्दा 
फढी ऩायदशॉ, सभावेशी य फऻैामनक गनथ ववधानभा मनम्न ब्मफस्था गनथ सटकन्द्छ।  

 हयेक एनमसमसरे वफश्व सम्भेरन बन्द्दा फटढभा ६ भटहना ऩटहरे याविम अमधफेशन सम्ऩन्द्न गने य उक्त 
अमधफेशनभा आफ्ना मनममभत गमतवफमध फाहेय मनम्न मनणथमहरु गन।े 
 वफश्व सम्भेरनका रागी मनन्श्चत सॉख्माभा प्रमतमनमधहरुको छनोि गन।े 
 आफ्नो देशफाि प्रमतमनमधत्व गने आईमसमस सदस्मको चमन गन।े 
 वफश्व सम्भेरनभा ऩेश गनथका रामग फावषथक प्रमतफेदन य बावी ऩरयमोजनाको तमाय गनथ। 

 

 हयेक देशफाि छामनने वफश्व सम्भेरन प्रमतमनमधहरुको सॉख्माको आधाय सम्फन्न्द्धत देशभा दताथ बएका 
सॊगटठत सदस्महरुको सॉख्मा हुन ु ऩन।े जस्तो बनौ “क” य “ख” देशभा १०० य ५०० जना सॊगटठत 
सदस्महरु छन बने “क” य “ख” देशफाि वफश्व सम्भेरन जाने प्रमतमनमधहरुको अनऩुात १:५ यहन ुऩन।े  
 

 हयेक देशफाि जाने वफश्व सम्भेर प्रमतमनधीहरु सभाफेस गयी सॉघको सफोच्च अमधकाय सम्ऩन्द्न एउिा 
“एनआयएन वफश्व ऩरयषद” को मनभाथण गन,े जसरे सॉघको मनमत मनभाथण, सॉस्थाको सॊयचना, नेततृ्व 
चमन, वफशेष अमधफेशन आदी कुयाभा मनणथम मरन सकोस। समचत्र फणथनको रामग ऩरयच्छेद १ भा हेनुथस।  

 

 

भामथ उल्रेन्खत ब्मफस्थारे मनम्न वफषमराई सॊवोधन गनेछ।  
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 केन्न्द्रम नेततृ्व चमन य मनमत मनभाथणभा हयेक सॊगटठत सदस्महरुको अप्रत्मऺ सहबामगता हुनेछ य मी 
प्रकृमाभा काठभाडौ ऩगु्न नसक्ने सफ ैवगथका गयैआवासीम सदस्महरुको वफचायको ऩहुच ऩगु्नेछ।   
 

 अमधफेशन प्रमतमनधी हुन हयेक देशभा याविम अमधफेशन हुनु ऩन े भाऩदण्डको स्थाऩना हुनेछ (हार 
कमतऩम देशभा तसथथ समभमत राभो सभम कामथयत यहेका छन)।    

  

 एनमसमसफाि सॊगटठत सदस्महरुको सॉख्माको आधायभा मनन्श्चत सॉख्माभा प्रमतमनधी छनोि गदाथ एमसमसहरु 
सॊगटठत सदस्महरुको सॉख्मा फढाउन उत्पे्ररयत हुने य सदस्मता शुल्कफाि प्राप्त हुने २५ प्रमतशत यकभरे 
काठभाडौको समचवारम सञ्चारनको रामग आमथथक सहमोग हुनेछ। 

  

 २५ प्रमतशत यकभ एनमसमसरे प्रदान गये ऩमछ भात्र वफश्व सम्भेरन प्रमतमनमधहरुराई भान्द्मता टदने 
ब्मफस्था गमो बने एनमसमसराई २५ प्रमतशत यकभ फझुाउन फाध्मता हुनेछ। स्भयन्णम यहोस कुन ै
सॊमन्द्त्रको वफकाश हुन नसक्दा एनमसमसफाि उठ्न ुऩन ेयकभ आईमसमसराई प्राप्त बएको छैन। 

 

 वफश्व सम्भेरनभा हयेक देशका एनमसमसरे फावषथक प्रमतफेदन य बावी ऩरयमोजना ऩेश गन े बएकोरे 
एनमसमस एनमसमस ववच याम्रो सुचनाको प्रबाह हुनेछ य एनमसमसका ऩरयमोजनाहरुराई वफश्वब्माऩी फनाउने 
भौका मभल्ने छ। 
  

भामथ उल्रेन्खत ब्मफस्थाका अफ्ठ्मायाहरु मस्ता हुन सक्छन-   

कमतऩम एनमसमसहरुको अमधफेशन हुने मनन्श्चत सभम अफमध वफधानभा टकिान बएकोरे (जस्तो बनौ 
हारको एनआयएन जाऩानको ववधान अनसुाय जाऩान एनमसमसको अमधफेसन भे भटहना २००८, २०१० आटद 
सारभा हुन ुऩछथ) सफ ै देशभा एक साथ (६ भटहना मबत्रको अन्द्तयभा) अमधफेशन गनथ तत्कार सॊबव 
नहुन सक्छ।  तय २००९ को ग्रोफर सम्भेरन सम्भ मसराई कावाथन्द्मन गनथ सॊबव छ। अमधफेशन हुन 
नसक्ने अफस्थाभा ग्रोफर सम्भेरनका प्रमतमनमध य आइमसमस सदस्म भनोनमन गनथ अन्द्तरयभ ब्मफस्था 
स्वरुऩ एनमसमसराई अमधकाय टदन सटकनेछ।  

 

४. फैठकद्वाया सहभती गरयएका सॊशोधन प्रस्तावहरु (फुदाॉगतरुऩभा) 

१. प्रस्तावना 
प्रस्तावनाभा सॉघको स्थाऩाना गयैआवासीम नेऩारीहरुको हक टहतको रामग स्थाऩना बएको स्ऩष्टबाषाभा 
रेन्खन ुऩन।े 

 

२. Chapter 5.1 (ऩरयबाषा) & Chapter 7.1 & 8.1 (सदस्मता) 
नेऩार सयकायरे गयैआवामसम नेऩारीहरु सॊफन्द्धी काननु ल्माउदा (हार सॊसदभा मस सम्फन्द्धी छरपर 
बइयाखेको छ) वफध्मभान एनआयएनको ऩरयबाषाभा ऩरयवतथन हुने सॊबावना बए ऩमन हारराई 
गयैआवासीम नेऩारीका सम्फन्द्धभा ब्मवस्था गनथ फनेको अध्मादेश सॉग भेर खाने गयी एनआएनराई 
ऩरयबावषत गरयन ुऩन।े 

 

३. Chapter 15 (वफशेष अमधफेशन) 
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वफशेष अमधफेशन फोराउने अमधकाय आइमसमस सदस्महरुको साधायण फहुभत नबई कन्म्तभा दईु मतहाई 
सदस्महरुभा हुन ुऩन।े वफशेष अमधफेशन भाग गनथ सक्ने अमधकाय उमचत भाऩदण्डका साथ एनमसमसराई 
ऩमन प्रदान गनुथ ऩन।े 

 

४. Chapter 18 (समचवारमको कतथब्म) 

समचवारमरे एनमसमस य आइमसमसका वफच सुचनाहरु (कामथक्रभहरु, फठैकका मनणथमहरु) आटदको आदान 
प्रदान मनममभत रुऩभा गनुथ ऩन,े थऩ ब्मफस्था हुन ुऩन।े 

 

५. Chapter 19 (मनवाथचन प्रकृमा) 
 मस रयऩोिथको खण्ड ३ भा ब्माख्मा गरयए अनसुाय, एनमसमसरे आफ्नो देशभा दताथ बएका सॊगटठत 

सदस्महरुको सॉख्माको आधायभा मनन्श्चत सॉख्माभा वफश्व सम्भेरन प्रमतमनमधहरुको भनोनमन गने य 
ममन ैप्रमतमनमधफाि आइमसमसका ऩदामधकायीहरु (सदस्म फाहेकका) मनवाथचन गन।े 

 आईमसमस सदस्महरुको चमनको ऩणुथ अमधकाय फोन फठैकभा मनणथम बए फभोन्जभ एनमसमसराई 
प्रदान गन।े 

 मनवाथचनको ब्मफस्था गनथ ग्रोफर सम्भेरन बन्द्दा कन्म्तभा एक भटहना ऩटहरे आइमसमसरे कन्म्तभा 
ऩाॉच सदस्मीम मनवाथचन समभमत (एक सॊमोजक सटहत) फनाउने।  

 

६. Chapter 22.2 (अन्द्तयाथविम सॊमोजकको काभ य कतथब्म) 

अन्द्तयाविम सॊमोजकरे फावषथक प्रगमत प्रमतफेदन ग्रोफर कन्द्पयेन्द्स बन्द्दा कन्म्तभा एक भटहना ऩटहरे 
एनमससमसराई ऩेश गनुथ ऩने फुॉदा थवऩन ुऩन।े 

  

७. Chapter 22.3 (एनमसमसको फनावि) 

एनमसमसभा एक अध्मऺ, दईु उऩाध्ऺ, एक याविम सॊमोजक, एक सहसॊमोजक, एक कोषाध्मऺ यहने 
भौजुदा ववधानको ब्मफस्थाराई कामभ याख्न ुऩन।े 

 

८. Chapter 22.4  (आईमसमस सदस्मको काभ य कतथब्म)  

आईमसमस सदस्मको एनमसमस फठैकभा भतदान गन े अमधकाय नहुने भौजुदा ववधानको ब्मफस्थाराई 
मनयन्द्तयता टदन ुऩन।े 

 

९. Chapter 24 (एनमसमसको काभ य कतथब्म)  

 एनमसमस अध्मऺ य सॊमोजकरे आइमसमस फठैकभा बाग मरन ऩाउने (भतदान अमधकाय वफना) 
भौजुदा ववधानको ब्मफस्थाराई मनयन्द्तया टदन ुऩन।े 

 एनमसमसरे आफ्नो देशफाि प्रमतमनमधत्व गने आइमसमस सदस्मराई टपताथ फोराउन सक्ने 
अमधकाय टदन ुऩन े[vii]। 

 

१०. अनुसासन समभमत 

सॉस्थाभा हुने अमनममभता य नेततृ्वभा फस्नेहरुको खयाफ आचयणफाये छानवफन य कावाथहीको मसपारयस गनथ 
अनसुासन समभमतको ब्मफस्था हुन ुऩन।े 

 

११. आचाय सॊटहता  (Code of conduct) 
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सस्थाका वफमबन्द्न मनकामका रामग आचायसॊटहता वफधानभा सभावेश हुन ुऩन।े 
 

१२. आइमसमस य एनमसमस वफच सभन्द्वम 
आइमसमस य एनमसमस ववच सभन्द्वम याख्न खण्ड ३ भा ऩेश गरयएका अन्द्म सुझावहरु सभावेश गनुथ ऩन।े  

 

५. सॊशोमधत ववधानको कावाथन्द्मवन 

मनमभत कुन ैऩमन सॉस्थाको साधयण सबारे ऩारयत गये ऩमछ भात्र ववधानरे फधैामनकता ऩाउछ । फोन फठैक, 
रण्डन फठैक, मसङ्गाऩयु फठैक वा आइमसमसका मनममभत फठैकहरुरे ववधान सॊसोधनका रामग केवर प्रस्ताव भात्र 
गनथ सक्छ। त्मसैरे अक्िोवयभा हुने साधयण सबाभा भौजुदा ववधानको आधायभा (प्रस्ताववत ववधानको आधायभा 
नबइ) मनवाथचन हुन ुऩछथ बन्द्ने बनाई फठैकका एक थयी सहबागीको मथमो। तय साभन्द्म प्रचरनको कुया के हुन्द्छ 
बने साधायण सबाको शुरुभा ववधान ऩारयत गरय त्मही ववधानको आधायभा मनवाथचन गरयन्द्छ। तय कमतऩम 
फधैामनक प्रकृमाहरु साधायण सबा बन्द्दा ऩटहरे न ैशुरु गनुथ ऩन े हुन्द्छ। जस्त-ै प्रस्ताववत ववधानरे आइमसमसको 
सदस्मराई एनमसमसरे मसपारयस गन े ब्मफस्था गयेको छ, जुन प्रकृमा साधायणसबा बन्द्दा ऩटहरे सम्ऩन्द्न हुन ु
ऩछथ। त्मसैरे, सफ ैबन्द्दा भहत्वऩणुथ कुया के हो बने आइमसमस य एनमसमस वफचको सहभती य सभझदायीरे 
ववधानराई अन्न्द्तभरुऩ टदने य मही भसौदा वफधानको आधायभा साधयण सबाऩवुथका प्रकृमाहरु थाल्ने। मी 
प्रकृमाहरुको फधैामनकताका रामग साधायण सबाको शुरुभा न ैभसौदा ववधान ऩास गन।े मो कुया अटहरे न ैप्रष्ट 
हुनसकेन बने अमधफेशनभा मनकै दवुफधा हुने देन्खन्द्छ।  
 

६. सॊदबथ साभाग्रीहरु 
                                                             

 

[i ] भौजुदा ववधान बन्द्नारे दोश्रो वफश्व सम्भेरनफाि ऩारयत हार कावाथन्द्मनभा यहेको ववधानराई फुन्झन्द्छ। मो ववधान आएमसमसको 
होभऩेजभा उऩरब्ध छ http://www.nrn.org.np/nrna/constitution.php 

[ii ]  प्रस्ताववत ववधान मसै साथ नथ्थी गरयएको छ।  

[iii ]  मुयोवऩमन फैठकका मनणथमहरु मसै साथ सभाफेस गरयएको छ।  

[iv]  http://www.nrn.org.np/pdf/nrnordinance1.pdf 

[
v
 ] एनआयएन जाऩानद्वाया प्रकामशत फावषथक प्रकाशन “भातबृूभी नेऩार” २००७, ऩेज ३९ 

[vi ] मनणथम नम्वय १.१० (फैठकका मनणथमहरु मसै साथ सभाफेस गरयएको छ)। 

[
vii

]  तय टपताथ फोराउनु ऩने अफस्थाभाफाये स्ऩस्ि टकिान हुनु आवश्मक छ। य साथभा आइमसमस सदस्महरुरे अवऩर गने मनकाम 
(जस्तै अनुसाशन समभमत) को ब्मफस्था गनथ सक्मो बने फटढ प्रबावकायी हुनेछ। 

 

http://www.nrn.org.np/nrna/constitution.php
http://www.nrn.org.np/pdf/nrnordinance1.pdf
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ऩरयच्छेद १: प्रस्ताववत मनवाथचन ऩद्दती  

 


