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प्रस्तावनाव 

नेपालको ववकािमा टेवा पुयााउन र ववश्वका ववसिन्न मुलुकहरुमा बिोवाि गरररहेका गैर-आवािीय नेपालीहरुको हहतको 
पक्षपोषण गदै िंगहित रुपले अघघ बढ्नका लागग आधारिूत ववश्व मानव अगधकारप्रघत प्रघतवद्ध एक ष्ट्जम्मेवार 
िंस्थाको गिन हुनुपने आवश्यकतालाई मनन ्गरी; िन ्२००३ मा लण्डनमा गैर-आवािीय नेपालीहरुको िेला आयोजना 
गरी; एक स्वतन्र गैर-नाफामूलक, गैर-राजनीघतक र गैर-िरकारी िंस्था ”गैर-आवािीय नेपाली िंघ” (NRNA) को स्थापना 
गरी िंचालन िईरहेको िन्दिामा यिको उदेश्य र कायाकमहरुलाई आत्मिात गदै, यिैको मातहतमा रहने गरी 



इजरायलमा बिोवाि गरररहेका आम गैर-आवािीय नेपालीहरुको हकहहतको िुरक्षा र प्रवन्ध गना ”गैर-आवािीय नेपाली 
िंघ इजरायलको स्थापना गरी यिलाई व्यवष्ट्स्थत रुपमा िंचालन गना यो ववधान बनाई लागु गररएको छ । 

परिच्छेद – १ 

१. नाम र प्रारम्ि 

१. यि िंस्थाको नाम ‘’गैर-आवािीय नेपाली िंघ, इजरायल’’, यिपघछ यि ववधानमा ‘िंघ’ िघननेछ । अंगे्रजीमा यि 
िंघलाई ‘’NON-RESIDENT NEPALESE ASSOCIATION, ISRAEL) र छोटकरीमा NRNA-ISRAEL िघननेछ । 
२. यो ववधान राष्ट्रिय अगधवेशनबाट पाररत िएपघछ लागू हुनेछ । 

३. यि िंघको मूल मन्र ”नेपालीको लागग नेपाली” हुनेछ । 

४. िंघको आफ्नो छुट्टै छाप, प्रतीक गचन्ह, लेटर हेड, िदस्यता आवेदन फारम, िदस्यता पररचयपर र शपथको नमूना 
हुनेछ । जुन अनुिुगचमा लेखिए बमोष्ट्जम हुनेछ । 

परिच्छेद – २ 

२. पररिाषा 

ववषय वा प्रिंगले अको अथा नलागेमा यि ववधानमा: 

१. ”गैर-आवािीय नेपाली” िन्नालॆ अध्ययन, पेशा व्यविाय, वा रोजगारी गरी चाल ुवषामा १८२ हदनिन्दा बहि इजरायलमा 
बिेका वा स्थायी रुपमा बिेका नेपाली नागररक वा नेपाली मूलको ववदेशी नागररकलाई जनाउनेछ । 

२. ”अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषद” िन्नाले िंघको अन्तरााष्ट्रिय महागधवेिनद्वारा घनवाागचत अन्तरााष्ट्रिय िसमघतलाई 
जनाउने छ । 

३. ”राष्ट्रिय िमन्वय पररषद” िन्नाले िंघको अन्तरााष्ट्रिय िसमघतको मातहतमा रहने गरी मध्यपूवा एसिया इजरायलमा 
गहित राष्ट्रिय िसमघतलाई जनाउनेछ । 

४. ”अन्तरााष्ट्रिय महागधवेिन” िन्नाले िंघको अन्तराष्ट्रिय कसमहटले प्रत्येक दईु वषामा नेपालमा आयोजना गने 
अन्तराष्ट्रिय महागधवेिनलाई जनाउने छ । ”ववश्व िम्मेलन” िन्नाले िंघले प्रत्येक दईु वषामा अन्तरााष्ट्रिय 
महागधवेिनिंगै आयोजना गने िम्मेलनलाई जनाउने छ र ”क्षेत्ररय िम्मेलन” िन्नाले िंघको अन्तराष्ट्रिय कसमहटले 
ववश्वका ववसिन्न क्षेरमा प्रत्येक वषा आयोजना गने िम्मेलनलाई जनाउने छ । 

५. ”ववशेष राष्ट्रिय महागधवेशन” िन्नाले यिै ववधानको धारा १४.५ ले व्यवस्था गरे बमोष्ट्जमको महागधवेशनलाई 
जनाउने छ । 



६. ”राष्ट्रिय महागधवेशन” िन्नाले राष्ट्रिय िमन्वय पररषद्ले प्रत्येक दईु वषामा आयोजना गने अगधवेशनलाई जनाउने 
छ । 

७. ”क्षेत्ररय अगधवेशन” िन्नाले िंघको क्षेत्ररय िमन्वय पररषदको अगधवेशनलाई जनाउने छ । 

८. ”िगचवालय” िन्नाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, िंयोजक, िह-िंयोजक र कोषाध्यक्ष रहेको िसमघतलाई जनाउनेछ । 

पररच्छेद – ३ 

उद्देश्यहरु 

३. िंघको मुख्य उद्देश्यहरुुः 

इजरायलमा बिोबाि गने गैर-आवािीय नेपालीहरुलाई एकताबद्ध गने, नेपालसिर र बाहहरको िंघिंस्थाहरुिंग िमन्वय 
गने र उनीहरुको उद्देश्यलाई प्रबधान गरी नेपालको हहतमा योगदान पुयााउन पररचालन गने िंघको मुख्य उद्देश्य रहने 
छ । यी उद्देश्य प्राप्त गनाका लागग िंघले देहाय बमोष्ट्जमका कायाहरु गनेछ । 

१. इजरायलमा बस्ने नेपालीहरुको हहतलाई िंरक्षण गने एवम ्नेपालको प्रबधान गने । 

२. ववसिन्न उद्देश्यहरु सलई इजरायलमा गिन िएका ववसिन्न नेपाली िंघिंस्थाहरुिंग िमन्वय गदै यिलाई 
नेपालीहरुको िाझा र प्रघतघनगधमूलक छाता िंगिनको रुपमा ववकाि गने । 

३. गैर-आवािीय नेपालीको पूंजी र मानव िंिाधनलाई नेपालको चौतफी ववकािमा लगानी गना नेपाल िरकार र नेपाली 
उद्यमीहरुिंग िाझदेारी स्थापना गने र त्यिको ववकाि गने । 

४. इजरायलबाट नेपाली िंस्कृघत र पयाटनको प्रबधानकोलागग हर िम्िव प्रयाि गने । 

५. नेपालमा ववदेशी र गैर-आवािीय नेपालीको पुंजी लगानी बिाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा काया गने । 

परिच्छेद – ४ 

िंघको िदस्यता िम्बष्ट्न्ध ब्यवस्था 

४. िदस्यताको प्रकारुः गैर-आवािीय नेपालीको हैसियत कायम रहेिम्म िंघको िदस्यता कायम रहने गरी िदस्यहरुलाई 
ववधानको अनुिूची ५ बमोष्ट्जम िदस्यता पररचय-पर प्रदान गररने छ । िंघको िदस्यता देहाय बमोष्ट्जम चार प्रकारका 
हुने छन ्। 

क. िाधारण िदस्य: चालु वषामा १८२ हदनिन्दा बहि इजरायलमा अध्ययन, पेशा, व्यविाय वा रोजगारी गरी बिेका र 
स्थायी रुपमा बिोवाि गरेका नेपाली नागररक वा नेपाली मलूको ववदेशी नागररक िंघको िाधारण िदस्य हुनेछ । 



ि. पंष्ट्जकृत िदस्य : िंघले तोके बमोष्ट्जमको आबेदन फारम िरी, तोककएको शुल्क बुझाई, आबेदन गने धारा ४.क 
अनुिारका िाधारण िदस्यहरुलाई िंघले पंष्ट्जकृत िदस्यता प्रदान गने छ । 

ग. िम्बद्ध िदस्युः नेपाललाई िहयोग र प्रबधान गना चाहने गैर नेपाली मूलको व्यष्ट्तत वा िसं्था िंघको िम्वद्ध 
िदस्य हुनेछ । यो िदस्यता राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको सिफाररिमा अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदले प्रदान गनेछ । 
तर राष्ट्रिय िमन्वय पररषद गिन पूवा अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदले प्रदान गरेको िदस्यताहरुको हकमा िने यो 
घनयम लागु हुनेछैन । 

घ. मानाथा िदस्य: गैर-आवािीय नेपालीको हकहहत िंरक्षणमा उल्लेिनीय योगदान पुयााएका व्यष्ट्ततहरुलाई अन्तरााष्ट्रिय 
िमन्वय पररषदले मानाथा िदस्य प्रदान गनेछ । 

५. िदस्यताको लागग योग्यता 

देहायको योग्यता पुगेका व्यष्ट्ततहरु िंघको पंष्ट्जकृत िदस्य हुने छन ्। 

१. चालु वषामा १८२ हदनिन्दा बहि अध्ययन, पेशा, व्यविाय र रोजगारीको सशलसशलामा मध्यपूवा इजरायलमा बिोवाि 
गने कष्ट्म्तमा १८ वषा उमेर पुगेका नेपाली नागररक वा नेपालीमूलको ववदेशी नागररक िंघको पंष्ट्जकृत िदस्य हुन 
ितने छन ्। 

६. िदस्यहरुको अगधकार र कताब्य एवं िदस्यताको िमाष्ट्प्त 

१. प्रत्येक िदस्यहरुको अगधकार र उत्तरदाघयत्व व्यष्ट्ततगत हुनेछ र अन्य व्यष्ट्ततमा हस्तान्तरणयोग्य हुने छैन । 

२. यि ववधान र िंघको अन्य घनणायहरुको पालना गनुा र िंघको उद्देश्यहरु प्राष्ट्प्तका लागग आफ्नो अगधकतम 
िामर्थयाको प्रयोग गनुा हरेक िदस्यहरुको उत्तरदाघयत्व हुनेछ । 

३. पंष्ट्जकृत िदस्यहरुलाई घनयमको अगधनमा रही िंघको राष्ट्रिय अगधवेशनमा वा िम्मेलनमा िाग सलन, चुन्न र 
चुघनन पाउने तथा ववश्व िम्मेलनमा िाग सलन, प्रघतघनगध चुघननका लागग र उम्मेदवार बन्न पाउने हक हुनेछ । 

४. मानाथा तथा िम्बद्ध िदस्यहरुलाई राष्ट्रिय अगधवेशन, ववश्व िम्मेलन र अन्तरााष्ट्रिय िम्मेलनहरुमा िाग सलने 
हक हुनेछ । तर उनीहरुलाई िंघको कुनै पघन पदको घनवााचनको लागग उम्मेदवार िडा हुन एवंम ्घनवााचनमा मतदान 
गने हक हुने छैन । 

५. देहायको अवस्थामा गैर-आवािीय नेपाली िंघको िदस्यता िमाप्त हुनेछ । 

क. कानून बमोष्ट्जम गैर-आवािीय नेपालीको हैसियत िमाप्त िएमा, 

ि. िदस्यको मतृ्यु िएमा, 

ग. ववधान बमोष्ट्जम राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले गरेको कारवाही अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषदले िदर गरेमा, 



घ. पंजीकृत िदस्यले राष्ट्रिय िमन्वय पररषदलाई एक महहनाको सलखित िूचना िहहत िंघको िदस्यता पररत्यागको 
घनवेदन गना ितनेछ । घनवेदन स्वीकृत िएको समघतबाट नीजको पंजीकृत िदस्यता अन्त्य हुनेछ । 

७. िदस्यता शुल्क: 

क. प्रत्येक पंजीकृत िदस्यले िंघको िदस्यता शूल्क घनयसमत रुपमा बुझाउनु पनेछ । यस्तो शूल्क कायािसमघतको 
बैिकले घनणाय गरे बमोष्ट्जम हुनेछ । 

ि. आउंदो आगथाक वषाको िदस्यता नववकरण कायािसमघतको बैिकले घनणाय गरे बमोष्ट्जमको समघतसिर गराई ितनु 
पने छ । िो िमयमा िदस्यता नववकरण नगराएमा पंष्ट्जकृत िदस्यको हैसियत िाधारण िदस्य िरह हुनेछ । 

८. िदस्यता दताा ककताब: 

क. िंघको िदस्यहरुको नाम, वतन, िदस्यता प्राप्त गरेको समघत, रकम बूझाएको फांटवारी आहद आवश्यकीय वववरण 
िुलाई दताा ककताव राखु्न पनेछ । 

परिच्छेद – ५ 

संघको गठा वनधी, कवम, कातव्य ि अधधकवि 

९. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको गिन 

इजरायलमा बिोबाि गने आम गैर-आवािीय नेपालीहरु समलेर एक िामुहहक नेततृ्वदायी िंगिन ‘’गैर-आवािीय नेपाली 
िघ, इजरायल’’ राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको गिन गना ितनेछन ्। यिरी गिन गररने राष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा देहाय 
बमोष्ट्जमका पदागधकारी िमेत रहेको १५ िदस्यीय नेततृ्वदायी कायािसमघत हुनेछ । 

अध्यक्ष  १ 

वरररि उपाध्यक्ष   १  

उपाध्यक्ष   १ 

महहला उपाध्यक्ष १  

 

िगचव  १ 

िह-िंगचव १ 

कोषाध्यक्ष १ 

प्रवतता १ 

महहला प्रघतघनधी १ 



पुरुष प्रघतघनधी १ 

िदस्यहरु ५ 

कायािमघतले मनोनयन गने िदस्यहरु २ 

४. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका कायाकारी िसमघतको पदावगध २ वषाको हुनेछ । 

५. कायािसमघतले आफ्नो आवश्यकता अनुिार िल्लाहकारहरु घनयुतत गने छ । 

६. कायािसमघतको अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, िगचव, िहिगचव, कोषाध्यक्ष र प्रवतता रहेको एक िगचवालयको गिन गररने 
छ । 

१०. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका पदागधकारीहरु र िदस्यहरुको काम कताव्य र अगधकार 

क. अध्यक्ष: 

१. िंघको प्रमुि कायाकारी व्यष्ट्ततको रुपमा काया गने । 

२. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको बैिक, राष्ट्रिय िम्मेलन र राष्ट्रिय महागधवेशनको िुलािरको अध्यक्षता गने । 

३. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक ववसिन्न वविाग तथा िसमघतका िंयोजक तथा 
िदस्यहरुको घनयुष्ट्ततको अनुमोदन गने । 

४. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले तोकेको अन्य काम कताव्य पूरा गने । 

५. कुनै ववषयमा छलफल गदाा मत बराबर िएमा िो ववषयमा वास्तववक व्याख्या िहहत आफ्नो घनणाायक मत हदनॆ 
। 

६. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका पदागधकारी वा िदस्यहरुको ष्ट्जम्मेवारी तोतने । 

ि. उपाध्यक्ष: 

१. िंघ िञ्चालनमा आवश्यकता अनुिार अध्यक्षलाई िहयोग गने । 

२. अध्यक्षको अनुपष्ट्स्थघतमा अध्यक्ष गरी आएको वा तोकेको कामहरु गने । 

३. ववधानको धारा १५ बमोष्ट्जम गिन िएका िसमतीहरुलाई िुझाव र घनदेशन हदने । 

४. तोककएका अन्य कायाहरु गने । 

ग. िगचव: 

१. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको िम्पूणा कियाकलापहरुलाई िंयोजन गने । 



२. राष्ट्रिय अगधवेशन, िम्मेलन वा िंघको बैिकहरुको िञ्चालन गने र बैिकका घनणायहरुको असिलेि राख्न े। 

३. िंघको असिलेि राख्न े। वविाग र िसमघतको िंयोजकहरुमाफा त राष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा पेश िएकॊ प्रघतवेदनको 
अध्ययन गरी िम्पूणा िदस्यहरुलाइ िकुा लर गने । 

४. िगचवको िांगिघनक प्रगघत प्रघतवेदन राष्ट्रिय अगधवेशन िम्पन्न हुनु एक महहना अगावै िमन्वय पररषदको 
िदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

५. िंघ वा राष्ट्रिय िमन्वय पररषद्ले तोकेको अन्य कायाहरु गने । 

घ. िह-िगचव : 

१. आवश्यकता अनुिार िगचवलाई िहयोग गने । 

२. िगचवको अनुपष्ट्स्थघतमा घनजले तोके बमोष्ट्जमका कायाहरु गने । 

३. तोककएका अन्य कायाहरु गने । 

ङ. कोषाध्यक्ष: 

१. िंघको कोष प्राप्त गने र ष्ट्जम्मामा सलने । 

२. राष्ट्रिय िमन्वय पररषद्को घनदेशन र िंघको घनयम बमोष्ट्जम कोषको घनकािा एवम ्लेिाजोिा गने । 

३. िंघको कोष असिवदृ्गधका लागग ववसिन्न उपायहरुको प्रस्ताव गने । 

४. राष्ट्रिय अगधवेशन र अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषद्ले तय गरेका ववववध कायािमहरुका लागग आवश्यक रकम तथा 
पररयोजनाका लागग श्रोत िाधनको पररचालन िम्बन्धी वववरण तयार गरी प्रस्ताव गने । 

५. राष्ट्रिय अगधवेशन िम्मेलन वा राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका बैिकहरुमा छलफल िई पाररत गरेका कायािमहरुको 
आधारमा अनुमाघनत बजेट तयार गरी प्रस्तुत गने । 

६. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको कोष व्यवस्थापन र असिलेि राख्दा स्थानीय कानुनको अधीनमा रही मान्यता प्राप्त 
लेिापररक्षक माफा त लेिापररक्षण गराई चुस्त दरुुस्त राख्न े। 

७. अधावावषाक वववरण िम्पूणा राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका पदागधकारी िदस्यहरुलाई तथा पररषदका िाधारण ििा 
िदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

८. राष्ट्रिय अगधवेशन वा पररषदको िाधारण ििामा प्रस्तुत गररने कोषाध्यक्षको आगथाक प्रघतवेदन िो िम्पन्न हुन 
एक महहना अगावै राष्ट्रिय िमन्वय िसमघत तथा िदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने । 



९. ववधानमा तोककएका अन्य कायाहरु गने । 

च. प्रवतता : 
१. कायािसमघतमा िएका बैिकहरुको असिलेि रािी िुचना प्रवाह गने । 

२. कायािसमककको कुनै पघन घनणायमा प्रवतताको िहमघत वा अिहमघतको िम्वन्धमा घनणाायक अगधकार रहने छैन ्
वा मत गणना हुने छैन ्। 

 

१०. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको काम कताव्य र अगधकार 

क. कायाालय िंचालन गने, कमाचारीको घनयुतती र अनुमोदन गने । 

ि. बैिक, राष्ट्रिय िम्मेलन र राष्ट्रिय अगधबेशनको आयोजना गरी आवश्यक घनणायहरु गने । 

ग. उपधारा ि. बमोजीम पाररत प्रस्ताव र घनणायहरु कायाान्वयन गने गराउने । 

घ. आगथाक कोष िडा गने र िंरक्षण गरी िञ्चालन गने । 

ङ. वावषाक कायािम बनाउने, बजेटको तजुामा गने र लेिा पररक्षक घनयुष्ट्तत गने । 

च. बावषाक कायािम तय गरी कायाान्वयन गने, लेिा पररक्षण गराउने र चलअचल िम्पवत्तको त्रबवरण रािी िंरक्षण 
गने । 

छ. ववधानमा उल्लेि िएका िदस्यताहरुको ववतरण गने । 

ज. मातहतका वविाग, िसमघत र उपिसमघतहरुलाई घनदेशन हदने, अनुगमन र घनरीक्षण गने । 

झ. िंघको उद्देश्य प्राष्ट्प्तका लागग आवश्यकतानुिार िल्लाहकार तथा िंरक्षकको घनयुष्ट्तत गने । 

ञ. ववधान िंिोधन गनुा परेमा प्रस्ताव तय गरी राष्ट्रिय अगधबेशन तथा िम्मेलनमा पेश गने । 

ट. पदागधकारी र िदस्यहरु पूणा बैिकमा ३ पटक त्रबना उगचत िुचना अनुपष्ट्स्थत िएमा र िगचवालयको हकमा 
घनयसमत चौथो पटक बैिकमा त्रबना िुचना अनुपष्ट्स्थत िएमा पदबाट हटाउन ितने, राजीनाम स्वीकृत गने र ररतत 
स्थानको पदपूघता गने । 

ि. आवश्यकतानुिार वविाग, िसमघत र उपिसमघतहरु गिन गना र ववघटन गना ितने छ । 

ड. िंघको क्षेरागधकारसिर रहेर गैर-आवािीय नेपालीहरुलाई पंजीकृत िदस्यता जारी गने । 



ि. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदलाई िंघको िावना ववपररत काया गने वा िंघ वा राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको ववधानको 
उल्लंघन गने पररषदको कुनै पघन िदस्यलाई िदस्यताबाट घनलम्बन वा घनस्कािन गने अगधकार हुनेछ । यि प्रकार 
घनस्कािन वा घनलम्बन गररएको व्यष्ट्ततलाई उगचत िुनुवाईको अविर हदइनेछ र राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको घनणाय 
उपर घनणाय िएको समघतले ३० हदनसिर िम्बष्ट्न्धत िदस्यले अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा उजुरी गना ितनेछन ्र 
अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदको घनणाय अष्ट्न्तम हुनेछ । 

ण. आफुले िंचालन गरेका िम्पूणा कियाकलापहरुको वावषाक वववरण अनुमोदनको लागग राष्ट्रिय ििामा पेश गने । 

त. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले पंजीकृत िदस्यता वववरण िदस्यता ववतरण गरेको समघतले ३० हदनसिर अन्तराष्ट्रिय 
पररषदलाई पिाउनु पनेछ र िदस्यता शुल्क प्रत्येक ६ महहनामा एकमुरि अन्तराष्ट्रिय पररषदलाई पिाउनु पनेछ । 

थ. अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा इजरायलको प्रघतघनगधत्व गनाका लागग अन्तराष्ट्रिय महागधवेशनमा उपष्ट्स्थत हुने 
गरी पंजीकृत िदस्यहरु मध्येबाट अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदको कायाकारी िदस्यको घनवााचन गनेछ । 

द. िंघको क्षेत्ररय िसमघतहरु गिन गने । 

१२. राष्ट्रिय ििाको काउन्िील ब्यवस्था र गिन 

िंघले राष्ट्रिय ििाको गिन गने छ । यस्को गिन धारा १४ बमोष्ट्जम तत्काल िम्पन्न राष्ट्रिय अगधवेशनबाट 
घनवाागचत, धारा ९ बमोष्ट्जम गहित राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले गनेछ । मध्यपूवा इजरायलमा स्थापीत िई िकृय 
िञ्चालन िइरहेका नेपाली िंघ िंगिनहरुको िाझा र प्रघतघनगधत्वमूलक िंस्थाको रुपमा यि िंघलाई ववकाि गना 
िहमत िई िंघको लक्ष्य र उद्देश्यलाई आत्मिात गरेका िंघिंगिनहरुका प्रघतघनगधहरुबीच बहृत िेलाको आयोजना 
गरी राष्ट्रिय ििाको गिन गररने छ । यिरी गिन गररने राष्ट्रिय ििा इजरायलमा बिोबाि गरेका िबै जातजाती, 
िाषािाषी र िम्प्रदायका गैर-आवािीय नेपालीहरुको िमावेिी प्रघतघनगधत्व अघनवाया माघनने छ । राष्ट्रिय ििामा देहाय 
बमोजीमका िदस्यहरु रहने छन ्। 

क. त्रबधानको धारा १४ बमोष्ट्जम िम्पन्न राष्ट्रिय अगधवेशनबाट घनवााचीत राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका कायाकारी 

अध्यक्ष ििाको पदेन – अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष ििाको पदेन – उपाध्यक्ष 

िगचव ििाको पदेन – िचीव 

िहिगचव ििाको पदेन – िह-िचीव 

कोषाध्यक्ष ििाको पदेन – कोषाध्यक्ष 

प्रवतता ििाको पदेन – प्रवतता 



महहला प्रघतघनधी पदेन – महहला प्रघतघनधी 

पुरुष प्रघतघनधी पदेन – पुरुष प्रघतघनधी 

िदस्यहरु ििाको पदेन – िदस्य 

ि. त्रबिीन्न िंघिंगिनहरुले िमन्वय गरी सिफारीि गरी पिाएका प्रघतघनगधहरु िदस्य 

ग. यि त्रबधानको धारा १५ अन्तगात गिन गररने त्रबषय िमीतीका िदस्यहरु िदस्य 

घ. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले घनयुतती गरेका िल्लाहकारहरु िदस्य 

ङ. राष्ट्रिय िमन्वय पररषद् अन्तगातका क्षेत्ररय िमन्वय िसमघतका अध्यक्षहरु िदस्य 

१३. राष्ट्रिय ििाको काम कताव्य र अगधकार 

राष्ट्रिय ििाको काम कताब्य र अगधकार देहाय बमोष्ट्जमको हुनेछ । 

१. राष्ट्रिय ििाको बैिक बषामा एक पटक गनुापने छ । तर राष्ट्रिय ििाको कुल िदस्य िंख्याको एक घतहाई 
िदस्यहरुले त्रबशेष राष्ट्रिय ििाको बैिकको मागको प्रस्ताव काया िसमघतका अध्यक्ष िमक्ष प्रस्तुत िएमा अध्यक्षले 
िो प्रस्ताव प्राप्त िएको ३ महहनासिर राष्ट्रिय ििाको बैिक बोलाउनु पनेछ । 

२. उपधारा १ बमोष्ट्जम आयोजना िएको ििाको बैिकले राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको बाषीक कायािम र अनुमाघनत 
बजेटको िमेत छलफल गने छ । 

३. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले त्रबगत आगथाक बषािरीमा िम्पन्न गरेका िम्पणा काया प्रगती, त्रबवरण र ररपोटाको िसमक्षा 
गरी आवश्यक िुझाव जारी गनेछ । 

१४. राष्ट्रिय अगधवेशन र ववशेष राष्ट्रिय अगधवेिन 

१. राष्ट्रिय अगधवेशन राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको िवोच्च अंग हुनेछ र राष्ट्रिय अगधवेशन प्रत्येक दईु वषामा एक पटक 
िम्पन्न हुनेछ । 

२. िामान्यतुः राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको राष्ट्रिय अगधवेशनको समघत बहिमा ६ महहना अगाडड बोलाउनु पनेछ । मुलतुः 
राष्ट्रिय अगधवेशनले नयााँ राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको कायाकारी िसमघतको गिन तथा घनबााचन गनेछ । उतत काया 
िम्पन्न गना अगधवेशनले आवश्यक घनयम बनाई लागु गना ितनेछ । 

३. इजरायलमा स्थायी बिोबाि गने िंघका पंजीकृत िदस्यहरुलाई घनयमको अगधनमा रही राष्ट्रिय अगधवेशनमा िाग 
सलने हक हुनेछ । 



४. राष्ट्रिय अगधवेशनले अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा इजरायलको प्रघतघनगधत्व गनाका लागग अन्तराष्ट्रिय 
महागधवेशनमा उपष्ट्स्थत हुनेगरी पंजीकृत िदस्यहरु मध्येबाट अन्तराष्ट्रिय िमन्वय पररषदको कायाकारी िदस्यको 
घनवााचन तथा अनुमोदन गने छ । 

५. िंघको काया िञ्चालनप्रघत अिहमघत देिाई िंघको एक घतहाई िदस्यहरुले िंयुतत हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष िमक्ष 
ववशेष राष्ट्रिय अगधवेिनको माग गना ितनेछ । उतत घनवेदन उपर छानववन गरी उगचत देखिएमा यस्तो घनवेदन िई 
आएको ६ महहनासिर िंघले ववशेष राष्ट्रिय अगधवेिनको आयोजना गना ितने छ । 

१५. त्रबसिन्न त्रबषयगत वविागहरु 

िंघले आफ्नो कायालाई िुलि र ब्यवष्ट्स्थत गनाकोलागग देहाय बमोष्ट्जमका त्रबषयगत वविागहरु गिन गरी िंचालन 
गना ितनेछ । आबश्यकता अनुिार िंघको बैिकले घनणाय गरी अन्य वविागहरु गिन गना ितने छ । 

क. िंघिस्था िंयोजन वविाग । 

क. कल्याणकारी वविाग । 

ि. आगथाक व्यवस्थापन वविाग । 

ग. प्रकाशन तथा प्रचारप्रिार वविाग । 

घ. उद्योगव्यविाय त्रबकाि एवम ्प्रवद्र्धन वविाग । 

ङ. कानुनी परामशा तथा अनुिन्धान वविाग । 

च. िेलकूद तथा वविाग । 

छ. िंगिन ववस्तार वविाग । 

स्पष्ट्रटकरणुः िंघिस्था िंयोजन वविाग, कल्याणकारी वविाग, िंगिन ववस्तार वविाग, प्रकाशन तथा प्रचार प्रिार 
वविाग र आगथाक व्यवस्थापन िसमघतको पदेन िंयोजक िमशुः उपाध्यक्षहरु, िगचव, िहिगचव, कोषाध्यक्ष र प्रवतता 
रहनेछ । अन्य िसमघतको हकमा कुनै एक कायािसमघतको पदागधकारी तथा िदस्यको िंयोजकत्वमा ववषयगत ववसशरि 
ज्ञान र सशप िएका व्यष्ट्ततहरु रहेको बिीमा ३ िदस्यीय वविागको गिन गररने छ । 

१७. घनवााचन कायाववधी 

१. देहाय बमोष्ट्जम घनवााचन िम्पन्न गना घनवााचन हुनुिन्दा घतन महहना अगावै िंघले एकजना आयुतत िहहत 
आवश्यकता अनुिारका िदस्यहरु रहने गरी घनवााचन आयोगको गिन गनेछ । 



२. राष्ट्रिय िमन्वय पररषद्का पदागधकारीहरुको घनवााचन राष्ट्रिय अगधवेशनमा उपष्ट्स्थत िम्पूणा प्रघतघनगधहरुबाट हुनेछ 
। 

३. िंघको अध्यक्षले उही पदमा लगातार दईू पदावगधिन्दा बहि घनवााचनमा िाग सलन पाउने छैन । 

४. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका पदागधकारीहरुको पद आकष्ट्स्मक रुपमा ररतत िएमा िो ररतत पदमा राष्ट्रिय िमन्वय 
पररषदले अको बााँकी काया अवगधका लागग पदपूघता गना ितनेछ । यस्तो घनणाय गदाा कायािसमतीको िम्पूणा िदस्य 
िख्याको दईु घतहाई बहुमतले पाररत गनुापनेछ । 

५. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको धारा १७४ बमोष्ट्जम पदपूघता गदाा अध्यक्षको हकमा १ जना, उपाध्यक्ष मध्येबाट र अन्य 
पदागधकारीको हकमा िने राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको घनणाय बमोष्ट्जम हुनेछ । 

परिच्छेद – ६ 

ववववध 

१८. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको कोषको ब्यबस्था 

१. िंघले कोषाध्यक्षको िंयोजकत्वमा एक आगथाक िसमतीको गिन गरी िंघको कोषको िंचालन गनेछ । िंघको 
कोषमा पंजीकृत िदस्यता शुल्क ववसिन्न व्यष्ट्ततहरुबाट प्राप्त अनुदान र िंघको ववसिन्न कियाकलाप माफा त प्राप्त 
हुने रकमहरु िामेल हुने छन ् । 
२. िंघको लागग प्राप्त हुने िम्पूणा कोषको रकमहरुको व्यवस्थापन कोषाध्यक्षले गनेछ । राष्ट्रिय िमन्वय पररषदलाई 
िंघको हहत हुने गरी कोषको रकमहरुको िचालाई घनयन्रण गने वा स्वीकृघत हदने अगधकार हुनेछ । 

३. राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले िंघको आफ्नो नामको बैंक िातामा रकमहरु राख्नेछ र अध्यक्ष, िगचव र कोषाध्यक्षलाई 
िंयुततरुपमा िंघको लेिाको व्यवस्थापन गना एवम ्चकेमा हस्ताक्षर गना अगधकार प्रदान गनेछ । 

१९. बैंक िाता 

िंघको बैंक िाता िंघको नाउाँमा राष्ट्रिय िमन्वय पररषदले िंचालन गनेछ । िाताबाट िबै प्रकारका चकेहरु वा 
आदेशहरुको िुततानीका लागग ववधानको धारा १८३ मा तोककए बमोष्ट्जमका कम्तीमा दईु जना पदागधकारीबाट िही 
गररनेछ । 

२०. ववधानको िंिोधन र व्याख्या 

१. यि ववधानको कुनै पघन धारा तथा उपधाराको िंिोधन िारेजी वा थपघट गना परेमा िोको प्रस्ताव कारण िुलाई 
राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको पदागधकारी तथा िदस्यहरुले छलफलकोलागग कायािमीतीको बैिकमा पेश गना ितनेछन ्। 
यिरी पेश गररएको प्रस्ताव उपर छलफल गरी आवश्यक देखिएमा कायािसमघतको िदस्यहरुमध्ये ववधान िंिोधन 



िसमघत गिन गरी िंिोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय अगधवेशनमा प्रस्तुत गरी उपष्ट्स्थत दईुघतहाई बहुमतबाट पाररत गना 
िककनेछ । यिरी िंिोधन वा िारेज गने प्रस्ताव पाररत िएमा िो तत्कालै लाग ूहुनेछ । 

२. यो ववधानको व्याख्या गने अगधकार राष्ट्रिय पररषदबाट ववधानको धारा १५.च बमोजीम स्थावपत कानूनी परामशा 
तथा अनुिन्धान िसमघतमा अन्तघनाहहत हुनेछ । 

२१. िारेजी र बचाऊुः यो िंिोगधत ववधान लागु हुनुिन्दा अगाडड िंस्थाको ववधान अनुिार गररएका काम कारवाही 
यिै ववधान अनुिार गररएको माघननेछ । 

२४. घनरकाशन 

राष्ट्रिय िमन्वय पररषदका पदागधकारी वा कायाकारी िदस्यहरुले िंघलाई नोतिानी पुयााउने कुनै िराब आचरण गरेको 
िहर िएमा राष्ट्जनामा हदन लगाइने छ । यहद िो व्यष्ट्ततले राष्ट्जनामा हदन इन्कार गरेमा राष्ट्रिय िमन्वय पररषदको 
बैिकमा उपष्ट्स्थत िदस्यहरुको िामान्य बहुमतबाट घनजलाई घनरकाशन गने प्रस्ताव पाररत गरी तत्काल घनजको 
पदबाट घनलम्बन गरी िोको जानकारी अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषदमा घनरकािन अनुमोदनको लागग अनुरोध गररनेछ 
। यिरी घनरकािन गनुापूवा घनजले गरेको आचरणको बारेमा ३० हदनसिर िुनुवाइको उगचत अविर हदइनेछ । यि 
धाराको प्रयोजनका लागग अन्तरााष्ट्रिय िमन्वय पररषदले एक अनुशािन िसमघतको गिन गना ितने छ । 

अनुिूची – १ 

िंघको प्रघतक गचन्ह 

दईु अधा वतृ्तको घेरासिर अंगे्रजी िूलो अक्षरमा NRN-ISRAEL लेखिएको मागथ दईु हहमालयहरुको बीचमा उदाउाँ दै गरेको 
िूया र तल्लो अधा वतृ्तमा अंगे्रजीिाषाको िूलो अक्षरमा ‘’FOR NEPALI BY NEPALI’’ लेखिएको गचन्ह नै िंघको प्रघतक 
गचन्हको नमुना हुनेछ । 

प्रघतक गचन्हको नमुनाको व्याख्या 

उदाउाँ दै गरेको िूयाले गैर-आवािीय नेपालीहरुको असिलाषा दईु हहमालयहरु र िमथर िुईले नेपाल NRNA-ISRAEL ले 
गैर-आवािीय नेपालीहरु FOR NEPALI BY NEPALI ले िंघको मन्र र दईु अधा वतृ्तहरुको घेराले परृ्थवीको प्रघतघनगधत्व 
गछा । 

अनुिूची – २ 

कायाालयको छाप 

िंघको छाप गोलाकार सिर नेपाली र अंगे्रजी िाषामा िघंको नाम ”गैर-आवािीय नेपाली िंघ, इजरायल” ‘’NON-

RESIDENT NEPALI ASSOCIATION-ISRAEL’’ लेखिएको र त्यि सिर दईु अधा गोलाकार वतृ्तहरु, घतनीहरुको बीचमा 



NRNA-NCC ISRAEL लेखिएको अंगे्रजी िूलो अक्षरको मागथ दईु हहमालयको चुचुराहरुको बीचमा उदाउाँ दै गरेको िूया र 
तल अंगे्रजी अक्षरमा FOR NEPALI BY NEPALI लेखिएको वातय हुनेछ । 

अाुसूची – ३ 

कवयवतलयको लेटि हेडको ामूाव अंगे्रजी भवषवमव देहवय बमोजजम हुाेछ: 

अाुसूची -४ 

पंजजकृा सदस्तयावको आनेदा फविमको ामूाव नाम्ा बमोजजम हुाेछ । 

..... 

अाुसूची – ५ 

संघको परिचयपत्रको ामुाव अंगे्रजी भवषवमव देहवय बमोजजम हुाेछ: 

.... 

अनुिूची – ६ 

शपथ 

म (आफ्नो नाम बताउने) ित्य घनरिापूवाक यो ववधान र यिको अगधनमा बन्ने घनयम उपघनयमहरुको पालना गनेछु 
। म कहहल्यै पघन ववधानले मलाई हदएको अष्ट्ख्तयारीको दरुुपयोग गने एवम ्पदको गोपघनयता िंग गने छैन । म 
गैर-आवािीय नेपाली िंघको मूल्य र मान्यताहरुलाई िवोपरी िानी, कताव्यघनरि िई, मन, वचन र कमाले आफ्नो 
ष्ट्जम्मेवारी पूरा गने प्रघतज्ञा गदाछु । 
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