गैर आवासीय नेपाली संघरास्ट्रिय समन्वय पररषद फ्रान्सको
ननवााचन सनमनि २०१७ को सूचना २०१७
मिमि: ला कुरनभ, १२/अगष्ट / २०१७

यस संघको मिमि २५/०७/२०१७ िा बसेको काययसमिमिको बैठक र ७ अगस्ट २०१७ को आकस्मिक बैठकले मनर्ययेगरर
बनाएको मनबाय चन मिमिको है मसयिले , संघको मबद्धािान मबधानहरु िथा मनयिाबलीहरुको अमधनिा रमह संघले मिएको
अमधकार प्रयोग गिै संघको आगािी काययकाल २०१७/२०१९ को नयााँ काययकारी पररषि् को मनबाय चन सम्बस्मि यो
साबयजमनक सूचना प्रकासन गररएको छ I
(१ ) साि ं िहामधबेसन िथा मनबाय चन हुने मिमि र स्थान :
आइिबार २७ अगस्त २०१७
14 Rue Georges Politzer, 93120 La Courneuve.
(२) मनबाय चन हुने पिहरु, पि संख्या र उिेिवारी शुल्क:
(क) अन्तरास्मस्टिय सिन्वय पररषििा प्रमिमनमध गने सिस्य ----- १ पि , ५०० युरो I
(ख) रास्मस्टिय सिन्वय पररषि फ्रान्सको लामग अध्यक्ष ---------- १ पि , ५०० युरो I
(ग) रामष्टिय सिन्वयपररषि उपाध्यक्ष ------------------------- २ पि, ३००/३०० युरो I
(घ) िहासमचब र कोषाध्यक्ष ---------------------------------- १/१ पि, २५०/२५० युरो I
(ङ) समचब र सहकोषाध्यक्ष -------------------------------- १/१ पि, २००/२०० युरो l
(च) िमहला र युबा प्रमधमनमध -------------------------------- १/१ पि, १५०/१५० युरो l
(छ) काययकारी सिस्य -------------------------------------- ४ पि, १००/१०० युरो l
(३) संघको मबधान अनुसार कुनै पमन पििा उिेिबारी मिन चालुवषयको संघको पस्मजजकृिसिस्य(Register Member)
अमनरबायय भएको हुनुपनेछ l सिस्यिा २७ जुलाई २०१७ सम्मिा मलएको वा नमबकरर् गरे को हुनुपनेछ l अन्तररास्मस्टिय
सिन्वय पररसिको सिस्य पििा र रास्मस्टिय सिन् वय पररसिको अध्यक्ष पििा उिेद्वारी मिन मनजले घटीिा एक काययकाल
संघको अन्टररास्मस्टिय वा रास्मस्टिय सिन्वय पररसििा काि गररसकेको अनुभबी हुनु परछ l
(४) कुनैपमन पििा उिेिबाररिीन योग्यिा पुगेका इच्छु क उिेिवारले मबमहबार १७ अगस्त २०१७ सम्मिा मनम्र ठे गानािा
आफ्नो उिेिबाररपठाउन सक्ने छ l आबेिन पत्रको खाििा १७ अगस्त २०१७ वा सोभन्दा अमघको हुलाक छाप हुनु
पनेछ l
(५) आबेिन पठाउने वा पत्राचार गने ठे गाना :
Mr. Mukunda AMATYA
NRN FRANCE
ELECTION COMMITY

43-45 Rue Charles Delescluze
Bat. 2 C
93170 – Bagnolet
(६) उिेिवारी आबेिनपत्रको ढां चा संगको website www.nrnfrance.fr िा उपलब्ध छ l यो आबेिनपत्र भरे र वा यस्तै
ढााँ चािा आफैले हािले लेखेर आबेिन पठाउन समकनेछ l आबेिनिा उिेिबारको नाि, थर, ठे गाना, सम्पकय फोन
नम्बर, मिमि, उिेिबारीले मिएको पि र िस्तखि अमनबायय हुनु पनेछ l
(७) आबेिन पत्रका साथ फ्रान्सिा घटीिा २ बषयभन्दा बढी सियिे स्मख बसोबास गिै आएको भन्ने प्रिामर्ि हुने , बसोबास
गने अनुिमिपत्र ( Titre de séjours वा carte de résidence ) वा फ्रान्सको रास्मस्टिय पररचयपत्र (Carte d’Identité
Nationale) भएिा नेपाली िुलुकको (PNO = PEOPLE OF NEPALI ORIGINAL) व्यस्मिहो भन्ने िे स्मखने प्रिार्पत्र
वा येस्तै अन्य पररचयपत्रको प्रमिमलमपहरु अमनबायय सम्लगन गरे को हुनुपछय l यसका साथै पि अनुसार िोमकएको
उिेिवारी शुल्क NRNA-NCC FRANCE को नाििा आफ्नै वा पररबारको नािको चेक सम्लग्न हुनुपने छ l उिेद्वारी
शुल्क मफिाय हुनेछैन l कुनै उिेिवारीले २ पििा उिेिवारी मिएिा िु वैपिको उिेिवारी खारे ज वा रद्द हुनेछ l
(८) िििािा (पंजीकृिसिस्य) र उिेिबारहरुको नािावली प्रकासन मिमि र स्थान:
सोिबार २१ अगि २०१७ संघको website www.nrnfrance.fr र नेपाली राजिु िाबास पेररस l
(९) िििािा नािावली र उिेिबारहरुको नािावली िामथ िाबी मबरोध सिय:
िंगलबार २२ अगस्त २०१७, १८ बजे सम्म, यस मनबाय चन समिमिको संयोजक सिक्ष प्रिामर्ि र उमचि कारर् िे खाइ
मलस्मखि िाबी मबरोध पत्र मिन सक्ने छ र बुधबार २३ अगस्त २०१७ १२ बजे िाबी मबरोध िामथ छलफल हुनेछ l
(१०) उिेिवारी मफिाय मलने सिय:
मबमहबार २४ अगस्त २०१७, १७ बजे सम्म मलस्मखि रुपिा मनबाय चन समिमििा पठाउने l
(११) िििािा र उिेिबारहरुको अस्मन्ति नािावली प्रकासन :
शुक्रबार २५ अगस्त २०१७, १८ बजे सम्म संघको website www.nrnfrance.fr र २७ अगस्त २०१७ िा अमधबेसन
हलिा l
(१२) अक्टोबर २०१७ िा काठिाड ाँिा हुने अन्तररास्मस्टिय पररसिको िहाअमधबसन मनबाय चन एबं मबस्वसिेलनिा भागमलन
१० जना पस्मजजकृि सिस्य बराबर १ जना प्रमिमनमध छन ट हुने छ l पस्मजजकृिसिस्यको अस्मन्ति नािावली प्रकासन
संख्याको आधारिा प्रमिमनमध (झन्डै ३५ - ३६ जना ) संख्या मनधाय रर् हुनेछ l काठिाड ाँिा हुने उि कायेक्रििा
प्रमिमनमधभई भागमलन जाने इच्छु क उिेिबारले येही अमधबेसन स्थलिा मलस्मखि आबेिान मिनुहुनेछ l िोमकएको
प्रमिमनमध संख्या भन्दा बढी संख्यािा उिेिवारी परे िा गोप्य िििानबाट प्रमिमनमधको मनबयचन हुनेछ l प्रमिमनमध
उिेिबारको आबेिन नआएिा वा घटी संख्या भएिा बााँ की संख्या प्रमिमनमधको छन ट नयााँ कायेसमििीले गनेछ l
(१३) मनबाय चन प्रमक्रया:
चलनचल्तीको गोप्य िििान हुनेछ l कुनै पििा पि संख्या भन्दा बढी संख्यािा उिेिवारी नआएिा िििान हुने छै न
र सो पििा मनमबयरोध मनबाय चन भएको िामननेछ l कुनैपमन पििा वा पिहरुिा मनबाय चन िििान भएिा धेरै िि प्राप्त
गने उिेिवार वा उिेिबारहरुलाई मबजयी िामनने छ l

(१४) मनबाय चनको पररर्ािको जानकारी िहाअमधबेसन स्थलिा, सं गको website: www.nenfrance.fr र आबश्यक परे िा
चलन चल्तीका संचारका िाध्यिहरुबाट गराइनेछ l
(१५) िििानगिाय िििािाहरुले अमनबाययरुपिा आफ्नो पररचयपत्र िे खाउनु पने छ l प्रकामसि नािाबमलसंग पररचयपत्र
नमिलेकोलाई िििान गनय मिइने छै न l
(१६) संघको मवधानले प्रित्त गरे को िििान प्रत्यायोजन अमधकारलाई (procuration) िान्यिा मिइनेछ l एक पंजीकृि
सिस्यले संघको अको पंजीकृि सिस्यलाई िात्र आफ्नो पररचय पत्रको प्रमिमलमप सम्लग्न गरर मलस्मखि अमधकार
प्रत्यायोजना मिनु पने छ l एक सिस्यले एउटा भन्दा धेरै अमधकार प्रत्यायोजन ग्रहर् गनय सक्नेछैन l
(१७) िहाअमधबेसन िथा मनबाय चनस्थलिा कुनैपमन उिेिबारले वा मनजका सहयोगीले मनबाय चनको प्रचार प्रसार पम्प्लेमिंग वा
भाषर्-िन्तब्य गनय पाउनेछैन l
(१८) मनबाय चनिा िििान काययपमछ ििगर्ना हुनेछ र मनबाय चन समिमिको संयोजकले मनबाय चनको पररर्ाि घोसर्ा गने छ l
पररर्ािको घोसर्ा पमछ मनबाय चन समिमिका संयोजकले मबजयी अध्यक्षलाई पिको सपथग्रहर् गराई पिभार सुस्मम्पने
छ l नबमनबाय मचि अध्यक्षले मबजयी अन्यपिामधकारी वा सिस्यहरु सािुमहक सपथग्रहर् गराउने छ l अन्तररास्मस्टिय
सिन्वय पररसििा प्रमधमनमध गने सिस्यको हकिा काठिाड ाँिा हुने मबस्विहाअमधबसन मनबाय चनको मसलमसलािा
काठिाड ाँिा सपथग्रहर् हुनेछ र पिभार ग्रहर् गनेछ l
(१९) मनबाय चन सम्बस्मि सम्पूर्य अस्मन्ति मनर्यय गने अमधकार मनबाय चन समिमिलाई हुनेछ l
(२०) िुकुन्द अिात्य संयोजक, थम्मन टन्डन र अमनिा गुरुङ सिस्य रहनु भएको छ l
िहाअमधबेसन िथा मनबाय चनिा अन्तररास्मस्टिय सिन्वय पररषिको घटीिा एकजना प्रमिमनमध पययवेक्षकको रुपिा
उपस्मस्थि हुनेछ l
(२१) यो मनबाय चन सम्बस्मि सुचना, िस्ताबेज आमि गोप्य राख्नुपरने सिय र मबषयिा साबयजमनक गनय वा कसैलाई जानकारी
मिन मनबाय चन समिमि वाध्यहुने छै न l
(२२) मनबाय चन सम्बििा थप वा अन्यजानकारी चामहएिा समिमिका संयोजक वा सिस्यहरु संग सम्पकय राख्नसमकनेछ l
NRNA जस्तो पमबत्र र गररिािय मवश्वसंघको फ्रान्सको मनबाय चन मनष्पक्ष, बैधामनक र उत्साहबधयक बिाबरर्िा
सम्पन्नगनय मनबाय चन समिमि प्रमिबध्ििा जाहे र गिय छ l साथै यसकालामग मनबाय चन समिमिलाई सहयोग गनुयहुन सबै
सरोकार बगयसंग हामिय क अनुरोध पमन छ l
संयोजक: िुकुन्द अिात्य (06 99 40 90 84)
सिस्य: थम्मन टन्डन (07 83 84 03 94) सिस्य: अमनिा गुरुङ (06 31 46 62 44)
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