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गरैआवासीय नेपाली संघको हालको सँस्थागत संरचना तथा ष्ट्नवााचन प्रणालीको पनुरावलोकन 

गरी १२ अक्टोवर २०१८ मा काठमाडौमा हुने ष्ट्वधानसभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गना ‘ष्ट्वधान 

संशोधन सझुाव तथा ष्ट्नयमावली ष्ट्नमााण सष्ट्मष्ट्त’लाई अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको ६१औ 

बैठक(११ फेब्रुअरी २०१८)ले अनरुोध गरेको ष्ट्थयो। यस सष्ट्मष्ट्तले यस पवुाका ष्ट्बष्ट्भन्न 

सष्ट्मष्ट्तहरुले पेश गरेका प्रष्ट्तवदेनहरुको अध्यन गरी, ष्ट्वष्ट्भन्न चरणमा सष्ट्मष्ट्त ष्ट्भत्र र बाष्ट्हर 

छलफल गरी यो संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ (यसै साथ संलग्न प्रष्ट्तष्ट्वदनेको खण्ड १मा 

ष्ट्दईएको कायाष्ट्वधी अनसुार)। यस संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन गनाको लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदमा पेश गररएको छ। अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले अनमुोदन गरे पष्ट्छ यस संशोधन 

प्रस्तावलाई ष्ट्वधानसभामा पेश हुनेछ। यस प्रष्ट्तवदेनका साथमा ष्ट्वधान संशोधनको ष्ट्तन महले 

पेश गररएको छ। यस संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रिय समन्यव सष्ट्मष्ट्त माफा त पष्ट्जिकृत सदस्यहरु 

समक्षमा परुाउनका लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदमा अनरुोध गदाछौ। ष्ट्वधान संशोधन प्रस्ताव 

तयार गने िस्तो महत्वपणूा कायाको लाष्ट्ग  अवसर ष्ट्दन ुभएकोमा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद 

प्रष्ट्त हाष्ट्दाक धन्यवाद व्यक्त गदाछौ।   
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१) कायाष्ट्वधी 

सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नम्न कायाष्ट्वधीबाट यो संशोधन प्रस्ताव तयार गरेकोछ। 

क) सँस्थाको संरचना र ष्ट्नवााचन प्रणालीका सम्वन्धमा यस पवुा ष्ट्वष्ट्भन्न सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्दएका सझुावको अध्यन गरेको 

। 

 ष्ट्भम उदास संयोिक रहकेो सष्ट्मष्ट्तले तयार पारेका प्रष्ट्तष्ट्ववदेन-२०१३, ष्ट्भिन-२०१० एण्ड ष्ट्वयोण्ड-

२०१७, ष्ट्वधान संशोधन सझुाव सष्ट्मष्ट्तले तयार पारेको प्रष्ट्तवदेन-२०१२। 

 यस पवूाको ष्ट्वधान संशोधन सष्ट्मष्ट्तलाई प्राप्त सझुावहरु । 

 ष्ट्वश्व सम्मलेनमा प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुले राखकेा सझुावहरु । 

 

ख) माथीका दस्ताविेको अध्ययन गरी संशोधनको प्रारष्ट्म्भक दस्ताविे तयार गरी ष्ट्नम्न अवसरमा छलफल गरेको 

।  

 ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्मष्ट्तमा सष्ट्मष्ट्तको बैठक तथा ईमले परामशा 

 ६ अष्ट्प्रल २०१८ मा काठमाडौंमा एक छलफल कायाक्रम 

 अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको ६२औ बैठक 

 १६ िलु २०१८मा अमरेरका क्षेत्रको बैठक 

 २९-३० िलुाई २०१८ मा यरुोष्ट्पयन बैठक 

 २३-२५ अगष्ट २०१८ मा मध्यपवुा बैठक 

 राष्ट्रिय समन्वय पररषद, अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारी र सदस्यहरुबाट तथा 

गरैआवासीय नेपाली संघका शभुष्ट्चन्तकहरुबाट ईमले माफा त । 

 

ग) माथीका श्रोतबाट प्राप्त सझुावको आधारमा ष्ट्वधान संशोधन तयार गरी यस सष्ट्मष्ट्तमा छलफल गररएको । 

संशोधनका प्रस्तावहरु यस सष्ट्मष्ट्तबाट पाररत गरी अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदमा पेश गररएको । 

 

घ) संशोधन प्रस्तावमा थप छलफल गरी अनमुोदनको लाष्ट्ग अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदमा पेश गररएको छ। 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले अनमुोदन गरे पष्ट्छ यस संशोधन प्रस्तावलाई ष्ट्वधानसभामा पेश गररनेछ। 

२) सष्ट्मष्ट्तका सझुावहरु  

२.१) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारीहरुको ष्ट्नवााचन प्रकृयाका सम्वन्धमााः 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद पदाष्ट्धकारीहरुको ष्ट्नवााचन प्रकृयाका सम्वन्धमा सष्ट्मष्ट्तलाई प्राप्त ९ ष्ट्वकपपहरु, 

ष्ट्यनका राम्रा तथा नराम्रा पक्षमा छलफल तथा परामशा  (हनेुास खण्ड ३) गरर ष्ट्नम्नानसुार ष्ट्नम्नानसुार सझुाव 

पेश गररन्छ । 

क) अन्तराष्ट्रिय महाष्ट्धवशेन प्रष्ट्तष्ट्नधीमध्ये ५०% एनआरएनएका वतामान, पवुा पदाष्ट्धकारी तथा ष्ट्बष्ट्भन्न 

सष्ट्मष्ट्तमा रहकेा व्यक्तीहरुलाई सषु्ट्नश्चत गने । हालको ष्ट्नयमावालीमा ष्ट्दईएको प्राथष्ट्मकताको आधारमा 
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(हनेुास अनसुचुी) यी प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको छनोट गने । बाँष्ट्क ५०% प्रष्ट्तष्ट्नधी पष्ट्जिकृत सदस्यहरुबाट छनोट 

गन े। कष्ट्म्तमा दईु वषा संघको पष्ट्जिकृत सदस्य भएकाहरु मात्र प्रष्ट्तष्ट्नधीमा छनोट गना पाउने व्यवस्था गनुा 

पने ।  

ख) हालको पष्ट्जिकृत सदस्य र  प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको अनपुात (१:१०, हिार पष्ट्जिकृत सदस्य सम्म आष्ट्द) लाई 

बढाउने अथाात प्रष्ट्तष्ट्नधीको कुल सँख्या घटाउने। पष्ट्जिकृत सदस्य र  प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको अनपुात 

ष्ट्नम्नानसुार प्रस्ताव गररएको छ।  

No of 
registered 
member 

No of 
delegates 

Proportio
nal 

1000 67 15:1 

2000 87 50:1 

3000 97 100:1 

4000 102 200:1 

5000 105 300:1 

6000 108 400:1 

7000 110 500:1 

8000 111 600:1 

9000 113 700:1 

10000 114 800:1 

15000 118 1300:1 

20000 122 1800:1 
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ग) प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको नामावली महाष्ट्धवशेन भन्दा १ मष्ट्हना पष्ट्हले आईष्ट्सष्ट्समा पठाउन ुपने व्यवस्था ष्ट्वधानमा 

ष्ट्कटान गने (यो व्यवस्था अष्ट्हले ष्ट्नयमावलीमा भएकोले आईष्ट्सष्ट्सका पदाधीकारीहरुले आफ्नो अनकुुल 

यसलाई पररवतान गना सक्ने भएकोले) ।  प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको दताा शपुक एनष्ट्सष्ट्सले एकमषु्ट आईष्ट्सष्ट्सलाई 

बझुाउने । 

घ) एनष्ट्सष्ट्सले आफ्नो महाष्ट्धवेशन ष्ट्वश्व सम्मलेन भन्दा कष्ट्म्तमा ४५ ष्ट्दन (हाल ३० ष्ट्दन वा  १ मष्ट्हनाको 

व्यवस्था भएको) र बष्ट्ढमा ३ मष्ट्हना  पष्ट्हला गने (हाल ६ मष्ट्हनाको व्यवस्था भएको) । यस्तो व्यवस्था 

गदाा १ मष्ट्हना पष्ट्हले प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु पठाउन सष्ट्िलो हुनेछ भने तथा ष्ट्नवााचनको चहलपहलको अवधी पष्ट्न 

कम हुने ।  

ङ) ष्ट्नवााचन सष्ट्मष्ट्तलाई स्थायी प्रकृतीको बनाउने र यस सष्ट्मष्ट्तले एनष्ट्सष्ट्सको ष्ट्नवााचन तथा प्रष्ट्तष्ट्नधी 

छनोटको समते ष्ट्नररक्षण गन े।    

च) प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको डेटाबेस ब्यवस्थापन गना ष्ट्नवााचन सष्ट्मष्ट्तले एउटा स्वतन्त्र प्राष्ट्वष्ट्धक टोलीलाई ष्ट्दने । यस 

प्रकृयामा सष्ट्चवालय वा संभाष्ट्वत उम्मदेवारहरु संलग्न नहुने । 

छ) प्रष्ट्तष्ट्नधी छनोटको प्रकृया शरुु भए पष्ट्छ आईष्ट्सष्ट्सले ष्ट्नवााचनमा प्रभाव पाने गरी कुनै ष्ट्नयमावलीहरु 

पररवतान गना नपाईने ।  

ि) प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु स्वयम ्उपष्ट्स्थत भएर मतदान गने व्यवस्था कायम गने । 

झ) ष्ट्नवााचनको आचारसंष्ट्हता ष्ट्नमााण गने र यसको कडाईका साथ लाग ुगने । 

ञ) ष्ट्नवााचनको अनगुमन सष्ट्मष्ट्त बनाउने । 

२.२) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको बनावट सम्वन्धमा 

ष्ट्भिन-२०२० ले ष्ट्नदशेन गरे वमोष्ट्िम अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदमा ष्ट्बष्ट्भन्न पेशमा रहकेा गरैआवासीय 

नेपालीहरुको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व सषु्ट्नष्ट्श्चत हुने गरी ष्ट्नम्नानसुार व्यवस्था गना सष्ट्मष्ट्त सझुाव गदाछ। 

 

क) ष्ट्नम्न ५ ष्ट्वभागहरुको व्यवस्था गने 

 वदैषे्ट्शक रोिगार  

 व्यपार तथा लगानी 

 मानवकपयाण 

 ज्ञान ष्ट्सप र नवप्रवतान  

 सांगठष्ट्नक -  प्रशासष्ट्नक  
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ख) ५ ष्ट्वभागको नेततृ्व ५ उपाध्यक्षले गने । आईष्ट्सष्ट्स सदस्यहरु ष्ट्वभागको सदस्य रहने (उनीहरुको दक्षता 

अनसुार)। प्रत्येक ष्ट्वभागको लाष्ट्ग एउटा कमाचारी काठमाडौ सष्ट्चवालयमा रहने । अष्ट्हले रहकेा सष्ट्मष्ट्तहरु 

ष्ट्यनै ष्ट्वभाग अन्तगात रहरे काम गने । 

 

ग) ५ उपाध्यक्षहरुको उम्मदेवारको मनोनयन छुट्टाछटै्ट ष्ट्लने, तर मतदान सबै प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुबाट गने । 

 

घ) उपाध्यक्षको उम्मदेवारको योग्यता तोक्ने। उपाध्यक्षरुको ष्ट्नवााचत खलुा प्रष्ट्तस्पधााबाट हुदा (ष्ट्नवााचन लड्न कुनै 

ष्ट्नष्ट्श्चत योग्यता र मापदण्ड नतोक्दा) सम्वष्ट्न्धत ष्ट्वषयमा अनभुव वा ष्ट्वशेषज्ञता नभएका व्यक्तीहरु पष्ट्न 

ष्ट्नवााष्ट्चत हुने संभावना रहन्छ र उनीहरुबाट हुने नेततृ्व प्रभावकारी नहुन सक्छ । 

 वदैषे्ट्शक रोिगार -  श्रमष्ट्वभागबाट ष्ट्स्वकृत ष्ट्लएर वदैषे्ट्शक रोिगारमा गएका नेपालीहरु भएका दशेबाट 

प्रष्ट्तष्ट्नधीत्व गरेको हुने पन े – श्रष्ट्मकहरुको हक ष्ट्हतसँग conflict of interest हुन ेखालको पेशामा 

नभएको ।  

 व्यपार तथा लगानी -  ष्ट्वदशेमा व्यवसाय दताा गरी व्यपार तथा लगानीलाई पेशाको रुपमा अंगालेको 

(कष्ट्म्तमा २ वषा) 

 मानवकपयाण –  स्वदशे वा ष्ट्वदशेमा मानवकपयाणमा उपलेखष्ट्नय योगदान गरेको  

 ज्ञान ष्ट्सप र नवप्रवतान – अध्यन अनसुन्धानलाई पेशाको रुपमा अगंालेको   (कष्ट्म्तमा २ वषा) 

 मष्ट्हला - सांगठष्ट्नक र प्रशासष्ट्नक क्षेत्रमा कष्ट्म्तमा २ वषाको अनभुव भएको  

ङ) अध्यक्षलाई सहयोग गने एक वररष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गने तर वररष्ट उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने व्यवस्था 

नगन े।  

२.३) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको कायाकाल सम्वन्धमा 

आईष्ट्सष्ट्सको दईु वष ेकायाकाल ठोस काम गना छोटो भएकोले यसलाई बढाएर ३ बषा बढाउने बारे छलफल हुद ै

आएको छ। तर नेपाल सरकारको गरैआवासीय नेपाली संबष्ट्न्ध ऐनमा (दफा १३(१))  संघको साधरणसभा 

हरेक २ वषामा गनुा पने व्यवस्था  भएकोले उक्त ऐनमा संशोधन नभए सम्म संघको ष्ट्वधानमा मात्र पररवतान  

गनुाको अथा हुदनै। ३ वष ेकायाकालसँग िोष्ट्डएका  ष्ट्नम्न व्यवहाररक पक्षमा पष्ट्न ध्यान ष्ट्दन िरुरी छ।  

• एनष्ट्सष्ट्सको महाष्ट्धवशेन पष्ट्न ३ वषामा सम्पन्न गनुा पनेछ। कष्ट्तपय एनष्ट्सष्ट्स संवष्ट्न्धत देशमा दताा भई सकेकाले 

यसो गना संझट हुन सक्छ ।  

• हरेक ३ वषामा ष्ट्वश्व सम्मलेन आयोिना गदाा नेपालमा एनआरएनको सकृयता कम दषे्ट्खन्छ तर हरेक वषा 

नेपालमा सम्पन्न हुने एनआरएन डे िस्तै कायाक्रमले एनआरएनको सकृयता कम नहुने अको थरी ष्ट्बचार छ।  

•  ष्ट्तन वष ेकायाकाल गदाा पदाष्ट्धकारीले ष्ट्दने समय र सांगठष्ट्नक कामको लाष्ट्ग उनीहरुले गनुा पने खचा बष्ट्ढ 

हुनेछ।  
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• एउटै व्यक्तीले लामो समय नेततृ्व गदाा नेततृ्वमा पगु्न अरु व्यक्तीले लामो समय कुनुा पने अवस्था हुन्छ ।  

अत: सष्ट्मष्ट्तको सझुाव यस प्रकार छ । 

क) कायाकाल ३ वषा बनाउन ऐनमा संशोधन संभव छ वा छैन सरकारसँग परामशा गने । 

ख) एनष्ट्सष्ट्सको कायाकाल ३ वषा बनाउदा एनष्ट्सष्ट्समा के कस्तो प्रभाव पछा उनीहरुसँग परामशा गने । 

ग) दईु वष ेकायाकाललाई कसरी प्रबवकारर बढाउन सष्ट्कन्छ त्यसको अध्यन गने। 

२.४) ष्ट्वधानका अन्य ष्ट्वषयमा सझुावहरु  

सझुाव अनसुार संकलन गररने।  

३) ष्ट्नवााचनका वकैष्ट्पपक प्रकृयाका, ष्ट्यनका राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरु  

संघको हालको ष्ट्वधान अनसुार राष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट ष्ट्सफाररस गररएका महाष्ट्धवेशन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु (१० िना 

पजिीकृत सदस्य बराबर एक प्रष्ट्तष्ट्नधी, धारा १३.८) काठमाडौंमा उपष्ट्स्थत भई अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषद(आईष्ट्सष्ट्स)का पदाष्ट्धकारी ष्ट्नवााष्ट्चत गदाछन।् तर ष्ट्वगत केही वषा चनुाव अव्यवष्ट्स्थत र अमयााष्ट्दत हुदै 

गएको महससु भएको छ। अत: ष्ट्नवााचनका ष्ट्वष्ट्भन्न वकैष्ट्पपक सझुावहरु प्राप्त भएका छन।  प्रस्ताष्ट्वत ष्ट्नवााचन 

पद्दती र यीनका सकरात्मक र नकरात्मक पक्षहरु छलफलको लाष्ट्ग यहाँ प्रस्ततु गररएको छ।  

 

क्रस ष्ट्नवााचन प्रकृया राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष 

१ राष्ट्रिय समन्वय पररषद 

(एनष्ट्सष्ट्स) बाट ष्ट्सफाररस 

महाष्ट्धवशेन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको 

सट्टा राष्ट्रिय समन्वय 

सष्ट्मष्ट्तका अध्यक्ष तथा 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद 

(आईष्ट्सष्ट्स) सदस्यहरु र 

आईष्ट्सष्ट्सका ष्ट्नवतामान 

पदाष्ट्धकारी तथा 

सदस्यहरुद्वारा पदाष्ट्धकारीहरु 

ष्ट्नवााष्ट्चत गने। 

 

ष्ट्नवााचनलाई व्यवष्ट्स्थत गना 

सष्ट्िलो हुनेछ, गणुात्मक 

प्रष्ट्तष्ट्नधीले मतदान गने। 

 

• आईष्ट्सष्ट्सका पदाष्ट्धकारी 

पदका उम्मदेवारहरुले आफू 

अनकुुलका एनष्ट्सष्ट्सका 

अध्यक्षहरु र आईष्ट्सष्ट्स 

सदस्यहरुलाई ष्ट्नवााष्ट्चत गना 

एनष्ट्सष्ट्सको ष्ट्नवााचनलाई 

प्रभाव पाना सक्ने र यसले 

ष्ट्वभािनको रेखा तपलो 

तलसम्म पगु्ने संभावना रहन्छ।  

• धेरै प्रष्ट्तष्ट्नधी उपष्ट्स्थत नहुदा 

ष्ट्वश्व सम्मेलनको आकषाण कम 

हुनेछ।  

• १० िना सदस्य बराबर १ 

प्रष्ट्तष्ट्नधी व्यवस्था हटाउदा 

एनष्ट्सष्ट्सले पष्ट्जिकृत सदस्यता 

बनाउन कम चासो राख्ने छन। 
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• अष्ट्हलेको िस्तो सदस्यता 

शपुकले काठमाडौं सष्ट्चवालय 

सजचालन गना सहयोग भएको 

अवस्था नरहन सक्छ। तर 

सष्ट्चवालय सजिालनका लागी 

अन्य वकैष्ट्पपक व्यवस्था नए 

पष्ट्छ भने यो समस्या हुने छैन। 

 

२ महाष्ट्धवशेन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु 

सँख्या १०० भन्दा कम गने।  

 

चनुावलाई व्यवष्ट्स्थत गना 

सष्ट्िलो हुनेछ र गणुात्मक 

प्रष्ट्तष्ट्नधीले मतदान गनेछन।  

एनष्ट्सष्ट्सबाट छाष्ट्नने प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको 

सँख्या घटाउदा प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु छनोट 

कै लाष्ट्ग एनष्ट्सष्ट्समा ष्ट्नवााचन हुने 

संभावना भएकोले। 

 

३ गरैआवासीय नेपाली 

अष्ट्भयानमा लागकेा 

व्यष्ट्क्तहरु (िस्तै राष्ट्रिय र 

अन्तरााष्ट्रिय पररषदमा काम 

गरर सकेका पदाष्ट्धकारी तथा 

सदस्यहरु) रहकेो एक 

काउष्ट्न्सल गठन गरी यसै 

काउष्ट्न्सलसस्यहरुबाट  

पदाष्ट्धकारीको ष्ट्नवााचन गने।  

 

एनआरएनको ममा र भावना 

बझुकेा गणुात्मक प्रष्ट्तष्ट्नधीले 

मतदान गनेछन।    

• एनआरएनको कायासष्ट्मष्ट्तमा 

काम नगरेका पष्ट्जिकृत 

सदस्यहरुले मतदानमा भाग 

ष्ट्लन नपाउने भएकोले नयाँ 

सदस्यहरुलाई एक प्रकारले 

ढोका बन्द गना खोष्ट्िए िस्तो 

हुनेछ।  

• लाखौ गरैआवासीय नेपालीहरु 

मध्य कररब २% मात्र पष्ट्जिकृत 

सदस्य बनेका छन। यस्तो 

व्यवस्थाले सदस्य सँख्या 

बढाउन कष्ट्ठन हुनेछ। 

 

४ काउष्ट्न्सल सदस्य र खलुा 

प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको ष्ट्मष्ट्श्रत 

मतदाताहरुले पदाष्ट्धकारी 

ष्ट्नवााचन गने।  

• एनआरएनको ममा र भावना 

बझुकेा गणुात्मक 

प्रष्ट्तष्ट्नधीले मतदानमा भाग 

ष्ट्लनेछन। 

• नयाँ सदस्यहरुलाई 

मतदानमा भाग ष्ट्लन ढोका 

खलुा भई रहनेछ।  

• ष्ट्वकपप १ मा उपलेख भए झै 

सदस्यता शपुक पष्ट्न घट्ने 

छैन।    

• काउष्ट्न्सल सदस्य र खलुा 

प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको अनपुात कती 

हुने बारे छलफल गनुा पने 

• काउष्ट्न्सका सदस्यहरु को को 

हुने ष्ट्नधाारण गनुा पने। 
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५ नेपाल बाष्ट्हर हुने के्षत्रीय 

सम्मलेनमा पदाष्ट्धकारीको 

ष्ट्नवााचन गने। 

 

नेपाल बाष्ट्हर हुने ष्ट्नवााचन 

रािनैष्ट्तक वा अन्य ष्ट्कष्ट्समको 

प्रभाव कम गनेछ। 

• के्षत्रीय सम्मलेनमा उपष्ट्स्थत हुन 

ष्ट्भसा आष्ट्दको समस्याले सबै 

क्षेत्रका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको 

उपष्ट्स्थत हुन नसक्ने र सम्मलेन 

हुने के्षत्रका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको 

बाहुपयता हुनेछ।  

• ष्ट्नवााचन बाष्ट्हर हुदा नेपालमा 

एनआरएन अष्ट्भयानको प्रभाव 

कम हुनेछ। 

 

६ प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु नेपालमा 

उपष्ट्स्थष्ट्त नभईकन ष्ट्वधषु्ट्तय 

माध्यमबाट पदाष्ट्धकारीहरुको 

ष्ट्नवााचन गने । 

 

• ष्ट्नवााचनमा धेरैको 

सहभाष्ट्गता रहने 

• आवात िावतका लाष्ट्ग 

समय र श्रोत खचा नहुने 

• ष्ट्वश्व सम्मलेन भन्दा पष्ट्हले नै 

(एक मष्ट्हना पवूा) ष्ट्नवााचन 

गना सष्ट्कने भएकोले 

ष्ट्नवााचनले ष्ट्वश्व 

सम्मलेनलाई असर नगने । 

 

• Fingerprint अथवा face-

recognition पद्दती उपलब्ध 

नभए सम्म मतदाता स्वयमले 

मतदान नगरी ष्ट्वष्ट्भन्न प्रभावमा 

अरु कसैले मतदानको गना सक्ने 

संभावना भएको ।  

• ष्ट्वधषु्ट्तय प्रणालीको दरुुपयोग 

हुन सक्ने। 

 

७ सबै पजिीकृत सदस्यहरुले 

पदाष्ट्धकारीको प्रत्यक्ष 

ष्ट्नवााचन गने (आ-आफ्नो 

दशेबाट) 

ष्ट्नवााचनमा सहभाष्ट्गता बढ्ने, 

पजिीकृत सदस्यको सँख्या बढ्न े

संभावना।  

साधन श्रोतको ष्ट्हसाबले मतदानको 

व्यवस्था गना लगभग असंभव। 

८ सबै पजिीकृत सदस्यहरुले 

पदाष्ट्धकारीको प्रत्यक्ष 

ष्ट्नवााचन गने (ष्ट्वष्ट्धष्ट्तय 

प्रणालीबाट) 

 

• ष्ट्नवााचनमा धेरैको 

सहभाष्ट्गता रहने 

• आवात िावतका लाष्ट्ग 

समय र श्रोत खचा नहुने 

• ष्ट्वश्व सम्मलेन भन्दा पष्ट्हले नै 

(एक मष्ट्हना पवूा) ष्ट्नवााचन 

गना सष्ट्कने भएकोले 

ष्ट्नवााचनले ष्ट्वश्व 

सम्मलेनलाई असर नगने। 

• बष्ट्ढ लोकताष्ट्न्त्रक 

• Fingerprint अथवा face-

recognition पद्दती उपलब्ध 

नभए सम्म मतदाता स्वयमले 

मतदान नगरी ष्ट्वष्ट्भन्न प्रभावमा 

अरु कसैले मतदानको गना सक्ने 

संभावना भएको।  

• ष्ट्वधषु्ट्तय प्रणालीको दरुुपयोग 

हुन सक्ने । 
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९ वररष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था 

गरी अध्यक्षको अवधी सष्ट्कए 

पष्ट्छ नीिलाई स्वत: अध्यक्ष 

बनाउन े(FNCCI Model)। 

 

 ष्ट्नवााचन उपाध्यक्षमा केष्ट्न्ित हुने 

भएकोले यसले हालमा दषे्ट्खएको 

ष्ट्नवााचनको समस्यालाई कम नगने। 

अको कायाकालको लागी कुनै 

प्रष्ट्तस्पधाा नहुने भएकोले वररष्ठ 

उपाध्यक्षको कायासम्पादनमा असर 

पगु्ने । 
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ICC, Ex-member, Constitution 

Committee bhabani@oli.com.au 

  Regonal co-chairs       

3 Dharam KC Middle East Ex-cochair, CAARFC, NRNA ICC dharamkc@yahoo.com 

4 Mahendra Lamsal 
Oceania Ex-Regional coordinator, NRNA 

ICC 
mahendra@yetitravels.com.au  

5 Mahesh Shrestha  Asia Pacific Member, NRNA ICC mksjpn@gmail.com 

6 Ram Chandra Kharel USA Ex-DRC, ex-advisor NRNA ICC rk@nepaltvusa.com 

7 Yub Raj Gurung Europe Ex-advisor, NRNA ICC tamuyubaraj@hotmail.com 

  Members       

8 
Baburaja Maharjan 

New Zealand  Honorary Council member, NRNA 

ICC brmaharjan@gmail.com 

9 Bandana Koirala USA ICC member, USA banda.koirala@gmail.com  

10 Bhakta Gurung UK EX-General Secretary, NRNA UK bhaktagrg@gmail.com 

11 Binod Bhattarai Qatar ICC member, NRNA ICC yoursbinod127@hotmail.com  

12 Chinta Mani Sapkota Spain President, NRNA Spain sapkotacm@gmail.com  

13 Devi Basnet Dr Korea Ex-cochair, CAARFC, NRNA ICC basnetdevi@gmail.com 

14 Mani Raj Pokharel Dr Russia Ex-advisor, NRNA ICC drmrp59@gmail.com 

mailto:indraban0@gmail.com
mailto:naresh@nepallibrary.org
mailto:hem_raj_sharma@hotmail.com
mailto:mahendra@yetitravels.com.au
mailto:banda.koirala@gmail.com
mailto:yoursbinod127@hotmail.com
mailto:sapkotacm@gmail.com
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15 
Nabraj Gurung Americas 

Ex-regional coordinator, NRNA 

ICC nabarajgurung@hotmail.com  

16 Harihar Aryal France Ex-ICC member, NRNA ICC aryalharihar@yahoo.fr 

17 Krishna Pandey 
Hong Kong Ex-Deputy Regional Coordinato, 

NRNA ICC pandeyk25@gmail.com 

18 Kul Badahur Karki Kenya Ex ICC member kul_bahadur@kentainers.co.ke 

19 Pramoda Sitaula USA NRNA USA   

20 Puspa Thapa Germany ICC Advisor abctime2008@yahoo.com 

21 Surendra Shrestha UK NRNA ICC advisor pravdha@hotmail.com 

22 Yesmin Begam Sayed Saudi Arab Women Coordinator, Middle East yasmin_raj2002@yahoo.com 

  Special invitees        

1 Bil Gurung  Qatar Ex-GS, NRNA NCC Qatar bil.gurung@gmail.com 

3 Ekraj Giri 
Spain Deputy Regional Coordinator, 

Europe 

balewali@gmail.com  

4 Goba Katuwal Australia Ex-cochair, CAARFC, NRNA ICC gobakatuwal@hotmail.com 

2 Gyanendra Regmi Dr 
Australia Spokesperson, NRNA NCC 

Australia regmigyanendra@yahoo.com 

5 Krishna Bhattarai UK Member, NRNA NCC UK kp_bhattarai19@yahoo.com 

6 Mana KC 
Australia Advisor, Ex-spokesperson, NRNA 

ICC manakc@gmail.com  

7 Niraj Shrestha Australia Ex-ICC member, NRNA ICC nshrestha2000@hotmail.com 

४ . अनसुचुी  

ष्ट्नम्न प्राथष्ट्मकताको आधारमा अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवशेन प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको ष्ट्नधााररत ५०% को सँख्या चयन गने । 

तर यसरी छाष्ट्नने प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको गरैआवासीय नेपालीको हषै्ट्सयत कायम रहकेो हुनपुने छ ।   

 

१) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका बहालबाला संरक्षक तथा सपलाहकारहरु । 

२) राष्ट्रिय महाधीवशेनबाट चषु्ट्नएका अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका नवष्ट्नवााष्ट्चत सदस्यहरु ।  

३) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा  वतामान पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरु । 

४) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पवूा पदाष्ट्धकारी, सदस्य, संरक्षक तथा सपलाहकारहरु । 

५) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा पवूा पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरु । 

६) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका ष्ट्वष्ट्भन्न सष्ट्मष्ट्त, उपसष्ट्मष्ट्त तथा कायादलका बहालबाला संयोिक तथा 

सदस्यहरु। 

७) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा ष्ट्वष्ट्भन्न सष्ट्मष्ट्त, उपसष्ट्मष्ट्त तथा कायादलका पवूा संयोिकहरु । 

 

यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नधीको सँख्या ५०% भन्दा बढी भएका प्राथष्ट्मकतामा नपरेका प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु अन्य पष्ट्जिकृत सदस्य सरह 

प्रष्ट्तष्ट्नधीको रुपमा चषु्ट्नने छन। यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नधीको सँख्या ५०% भन्दा बढी भएका यी प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको कोटा खाष्ट्ल 

रहनेछ। ष्ट्वधानको दफा १३.६ अनसुार बहालवाला अन्तरााष्ट्ष्टय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरु स्वत: 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धमा छाष्ट्नने छन। 

mailto:nabarajgurung@hotmail.com
mailto:balewali@gmail.com
mailto:manakc@gmail.com

