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गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको बिधान (२००६, २०११, २०१५, २०२१ को संशोधन सहित) 
 

(गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय पररषद फ्रान्स (एन आर एन ए, फ्रान्स) को फ्रान्सेली भाषाको मूल 
बिधानको नेपाली भाषामा अनुवाददत ववधान) 

प्रस्तावना:  

नेपालको ववकास र प्रवधधनमा टेवा पुर् याउन, ववश्वका ववभभन्न मुलुकहरुमा िसोवास गरररहेका गैरआवासीय 
नेपालीहरुको दहतको पक्षपोषण गनध संगदित रुपले अघघ िढ्नका लागग सन ् २००३ मा लण्डनमा सम्पन्न 
गैरआवासीय नेपालीहरुल ेएक भेलामा व्यापक छलफल गररयो । आफ्ना गघतववगधहरुलाई समन्वय एवं सचंालन गनध 
आधारभूत मानव अगधकारप्रघत प्रघतवद्ध एक ष्ट्िम्मवेार संस्थाको गिन हनुपने अवश्यकतालाई मनन गरर एक 
स्वतन्र, गैर नाफामुलक, गैर रािनीघतक, गैर सरकारी, गचरस्थायी, एक संघको रुपमा स्थावपत गैर आवासीय 
नेपाली संघको िहृत्तर दायरा भभररही फ्रान्समा ववववध गघतववगध सचंालन गनध सन ् २००५ को िुलाई मदहनामा 
ओिेरभभभलएमा एक भेला सम्पन्न गररयो । उक्त भलेाको घनणधय िमोष्ट्िम तदथध सभमघत गिन भई उक्त समिततल े
तयार गरेको ववधान सन ्२००६ मा स्थाघनय प्रशासनवाट स्वीकृत भएको आधारमा राष्ट्रिय समन्वय पररषद गिन 
एवं संचालनका लागग यो बिधान िनाई लागू गररएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ बिदेशमा िस्ने नेपालीहरु र 
नेपाली मूलका बिदेशीहरुलाइ एकबरत गरर काम गने नेपाली कानूनको अगधनमा स्थापना भएको संघ हो ।  

दफा १ : नामकरण 

यो संघ, फे्रन्च सरकारको, १ िुलाई १९०१ को कानून र १६ अगरट १९०१ को फे्रन्च सरकारको घनणधय (Decret) को 
अगधनमा रही, यो ववधान अनुसार िनेका पन्जिकृत सदस्यहरुिाट स्थापना भएको छ। यो संघको सांकेघतक नाम 
फ्रान्सेली भाषामा ANEP-PONREF एन आर एन ए, एन सी सी फ्रान्स र अंग्रेिीमा NRNA, NCC France 
हुनेछ। 

दफा २ : उद्देश्य  

फ्रान्समा िस्ने नेपाली र नेपाली मूलका गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्स (एनआरएनए) को उद्देश्य घनम्न रहेको 
छ। 

२.१ फ्रान्समा िसोिास गने नेपाली समुदाय र नेपालको भमर फ्रान्सेली समुदायसँग भमरता अभभिदृ्दी गने।  

२.२ फ्रान्समा नेपाललाई गचनाउने । 

२.३ नेपालको आगथधक तथा प्राबिगधक प्रगघतको घनभमत्त काम गरेका बिदेशमा स्थावपत नेपाली संघ-संस्था र 
अन्तराधष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग घनकट रही गैर आवासीय नेपाली संघ (NRNA) तथा यसको अन्तराधष्ट्रिय समन्वय 
पररषद (आइभससी) सँग ववशेष सहकायध गने ।  

२.४ फ्रान्समा िस्ने नेपालीहरु र फ्रान्सेलीहरुका अनुभवको माध्यमिाट फ्रान्समा भएका ज्ञान र शीपलाई नेपालीको 
दहतमा लगाउन वातावरण भसिधना तथा मद्दत गने।  

२.५ नयाँ पुस्ताका गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपाल र नेपालीको साभमप्यमा राख्न ववववध गघतबिगध गने ।  

२.६ फ्रान्समा िस्न ेनेपालीहरुको दहतलाई संरक्षण एवं प्रवधधन गने । 
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२.७ फ्रान्समा िसोिास गने नेपालीहरु र नेपाली भाषीहरुको स्थाघयत्व, सुरक्षक्षत वैदेभशक रोिगार र समग्र 
दहतकालागग क्रियाभशल रहने 

२.८ मागथका उद्देश्यहरु प्राष्ट्प्तकालागग  सांस्कृघतक, परम्परागत, सादहष्ट्त्यक र आगथधक रुपमा कायधिमहरु आयोिना 
गने । 

दफा ३: प्रधान कायाालय  

३.१ गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको प्रधान कायाधलय ९३३०० ओिेरभभभलए सहरष्ट्स्थत १२२ नम्िरको लेवपोल्ड 
रेशोभसयर (122 rue Léopold Rechossière – 93 300 Aubervilliers) गल्लीको भवनको चौथो तलाको दादहने 
फ्लाटमा रहेको छ । १६ मई २००९ को संघको साधारण महागधिेशनले पाररत गरर ष्ट्स्वकृत भएअनुसार यसको 
प्रधान कायाधलय ९३१२० ला कुरनभ सहरको ९१ नम्िरको आभीन्यु िँिोरेस (91 avenue Jean Jaurés – 
93 120 La Courneuve) मा स्थानान्तरण भएको छ । 

२३ अगरट २०१५ को महागधवेशनले पाररत गरर यसको प्रधान कायाधलय २७ रु मौररस लासाथ्र ९३१२० ला कुरनभ 
(27 Rue Maurice Lachatre-  93 120 La Coumeuve) मा स्थान्तरण गरेको छ। 

३.२ यो संघको प्रधान कायाधलय कायधकारी सभमघतको घनणधयले पेररस क्षेर ओगट्ने ईल द फं्रस डडपाटधमेन्ट (ILE DE 
FRANCE) भभरको कुनै पघन सहरमा स्थान्तरण गनध सक्ने छ । तर यस्तो घनणधय त्यसपघछ हुने अगधवेशनिाट 
अनुमोददत हुनुपने छ ।  

३.३ पराचारको िेगाना : कायध सभमघतको प्रशासघनक कामको सुववधाको लागग पराचार गने िेगाना कायध सभमघतले 
प्रधान कायाधलय भन्दा अन्यन्र सानध वा तोक्न सक्ने छ । 

दफा ४ : संघको कायाकाल  

४.१ यो संघको कायधकाल (आयु) अभसभमत छ। 

दफा ५ : संघमा प्रवेश तथा आवद्दता   

“गैर आवासीय नेपाली” भन्नाले नेपाली मुलको बिदेशी नागररक वा दईु वषध भन्दा िढी नेपाल सरकारिाट खटीई 
बिदेश ष्ट्स्थत घनयोगमा िहाल रहेको, बिदेशष्ट्स्थत भशक्षणससं्थामा अध्ययन गरररहेको नेपाली नागररक र दक्षक्षण 
एभशयाली सहयोग सगंिन (साकध ) अन्तगधतका मुलुकहरु िाहेकका अन्य देशहरुमा पेशा, रोिगारी वा ब्यवशाय गरी 
िसोवास गने नेपाली नागररकलाई िनाउँदछ । यसै अनुच्छेदमा उल्लेखखत "नेपाली मुलका ववदेशी नागररक" भन्नाले 
कुनै ब्यष्ट्क्त साववकमा स्वयं वा घनिको िािु, आमा, िाि ेवा िज्यै नेपालको नागररक रही पघछ दक्षक्षण एभशयाली 
सहयोग संगिन (साकध ) को सदस्य मुलुक िाहेक अन्य मुलुकको नागररकता भलएको ब्यष्ट्क्तलाई िनाउँछ । 

फ्राजसिा दईु वर्ष भजदा बढी सिय बसोबास गने १८ वर्ष उिरे पुगेका नेपाली र नेपाली िुलका गैर आवासीय 
नेपालीले यो संघिा तनम्न अवस्थािा सदस्यता ग्रहण गनष सक्नेछन ् । फ्राजसिा बसोबास गरेको प्रिाणणत गनष 
तनम्न कागिपत्र (सरकारी पररचयपत्र, फ्राजस सरकारले िाजयता ददएको कुनैपतन प्रशासककय कागिपत्र, कुनैपतन 
बबल (धारापानी, टेमलफोन, ईजटरनेट, बबिुली, सावषितनक यातायात, बैंक खाता र अजय) लाई िाजयता ददईने छ । 

५.१ यो संघको भसद्धान्त, बिधान र आचार संदहतालाई आत्मासात ्गरर पंिीकृत सदस्य हुन चाहने व्यष्ट्क्त ।  

५.२ नेपाल सरकारको काम वा मातहतमा रहेर कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा कुनैपघन खालको आवद्द्तामा रही 
फ्रान्समा िसोिास गने नेपालीहरु यो संघमा आिद्ध हनसक्ने छैनन ्।  
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५.३ संघको सदस्यता माग गनध वा नववकरणको माग गनेको सदस्यता स्वीकार गने वा अस्वीकार गने अगधकार 
कायधसभमघतलाई मार हुने छ।  

५.४ सदस्यता माग वा नववकरणको माग स्वीकार वा अस्वीकार गरेको िानकारी कायधसभमघतको पदागधकारील े
सम्िष्ट्न्धत व्यष्ट्क्तलाई ददने छ । सदस्यता स्वीकार भई सदस्यता शुल्क िुझाएको अवस्थामा संघले सम्िष्ट्न्धत 
सदस्यलाई सदस्यता पर ददने छ । 

५.५ नेपाली मुलका बिदेशी नागररकले यो संघको सदस्यता भलनको लागग घनि अथवा घनिको िुवा, आमा, िािे, वा 
िज्यै कुनै िेला नेपाली नागररक भएको प्रमाखणत गनुधपने छ । 

५. ६  नेपाली मुलका बिदेशी नागररकले दफा नंिर ५.५ मा भनेिमोष्ट्िम कुनैिेला नेपाली नागररक भएको प्रमाण, 
घनि आफैं  उपष्ट्स्थत भएर, फ्रान्समा कायधरत कुनै पघन दताष भएको सािान्िक सस्था (रािघनघतक िाहेक) अथवा 
पंिीकृत सदस्य अथवा रा. स. प. फ्राजस कायषसमितत को रोहवरमा, गैर आवासीय नेपाली संघ ्राष्ट्रिय समन्वय 
पररषदको प्रघतघनगधलाई प्रस्तुत गनुधपने छ । त्यसो गनध नसकेमा एनआरएनए फ्रान्सको पष्ट्न्िक्रित सदस्यल े
एनआरएनए काडध (एनआरएनए फ्रान्सको पररचय पर) अनुसारको आफ्नो पररचय पर खुलाएर भसफाररस गनध सक्न े
छ । त्यस्तो प्रमाणको आधारमा, अनुसूची नं: १ मा भएको फारम भरेर राष्ट्रिय समन्वय पररषद, फ्रान्सलाई संघको 
सदस्यताको लागग तनबेदन ददनुपने छ ।  

५.७ अन्यर िे लेखेपघन राष्ट्रिय समन्वय पररषद फ्रान्सको सन्दभधमा कुनै ब्यष्ट्क्त कुनैिेला नेपाली नागररक भई 
पघछ अजय देशको नागररकता प्राप्त गरी हाल फ्रान्समा कुनै पेशा, रोिगारर वा ब्यवशाय गरी स्थायी िसोवास गने 
नेपाली भाषीले अन्य सिै प्रावधान पुरा गरर अनुसूची नं: १ अनुसार प्रमाखणत गरेमा उक्त ब्यष्ट्क्तले गैर आवासीय 
नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय पररषद, फ्रान्सको पष्ट्न्िक्रित सदस्यत िन्न सक्ने छ । 

५.८ गैर आवासीय नेपाली संघ, फ्रान्सको सदस्यता एक पटक प्राप्त गररसकेको ब्यष्ट्क्तले आफ्नो सदस्यता 
नववकरण गनध वा पुन प्राप्त गनध पदहले प्राप्त गरेको सदस्यताको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्तो ब्यष्ट्क्तलाई सदस्यता 
अघनवायधरुपमा ददनुपने छ । यदद सदस्यता शुल्क नततरेको बाहेक अजय कारणले अन्स्वकार गररएिा रान्रिय 
सिजवय पररर्दले प्रिाणसदहत अन्स्वकार भएको चचत्तबुझ्दो कारण ददनुपने छ ।   

दफा ६: संघको िनोट  

संघमा घनम्न अनुसारका सदस्यहरु हुनेछन ्। 

६.१ प्रारष्ट्म्भक सदस्य : दईु वषध भन्दा कम समय फ्रान्समा िसोिास गरेको नेपाली नागररक वा नेपाली मुलका 
बिदेशी नागररक संघका प्रारभभक सदस्य हुनेछन ् । यस्ता सदस्यहरुल े संघको सिै क्रियाकलापमा भाग भलन 
पाउनेछन ् । तर राष्ट्रिय समन्वय पररषद वा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको कुनै घनवाधगचत हुने पदको लागग 
उमेदवार हुन र मतदान गनध पाउने अगधकार भने हुने छैन ।  

६.२ साधारण सदस्य : फ्रान्समा िस्ने नेपलीको दहतलाई ध्यानमा राखी फ्रान्समा दईु वषध भन्दा िढी िसोिास गने 
नेपाली नागररक वा नेपाली मुलका बिदेशी नागररक संघका साधारण सदस्य हुनेछन ्।  

६. ३ पष्ट्ब्िकृत सदस्य : साधारण सदस्य भएपघछ तोक्रकएको शुल्क घतरी सदस्यता प्राप्त गने व्यष्ट्क्तहरु पष्ट्ब्िकृत 
सदस्य माघनने छन ्।  

६.४ सम्िद्ध सदस्य : नेपालीलाई सहयोग र प्रवधधन गनध चाहने नेपाली वा नेपाली मूल भन्दा वादहरको व्यष्ट्क्त वा 
संस्था यो संघको सम्िद्ध सदस्य हुनेछ । यस्ता सदस्यहरुले संघको सिै क्रियाकलापहरुमा भाग भलन पाउनेछन ्तर 
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राष्ट्रिय समन्वय पररषद वा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको कुनै घनवाधगचत हुने पदको लागग उमेद्वार हुन र 
मतदान गनध पाउने अगधकार हुने छैन । सम्वद्द सदस्यता अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले प्रदान गने छ । राष्ट्रिय 
समन्वय पररषदले सम्िद्द सदस्यताको लागग अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई भसफाररस गनधसक्ने छ । संस्थालाई 
संवद्दता प्रदान गने कायधववगध अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले तयार गने छ । 

६.५ मानाथध सदस्य : फ्रान्समा रहेको गैर आवासीय नेपालीको हकदहत संरक्षणमा तथा नेपालको ववकाशमा 
उल्लेखनीय योगदान पुयाधएका, फ्रान्समा िसोिास गने नेपाली र नेपाली भाषीहरुको स्थाघयत्व, सुरक्षक्षत िैदेभशक 
रोिगारमा सेवा गरेका व्यष्ट्क्तहरुलाई मानाथध सदस्यताका लागग राष्ट्रिय समन्वय पररषदको भसफाररसमा 
अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले मानाथध सदस्य प्रदान गनधसक्ने छ । यस्ता सदस्यहरुलाई संघको कुनै पघन 
घनवाधचनमा मतदान गने र उम्मेदवार हुने अगधकार हुने छैन । मानाथध सदस्यता अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले 
प्रदान गने छ । मानाथध सदस्यताकोलागग अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई भसफाररस गनधसक्ने छ । मानाथध 
सदस्यता प्रदान गने कायधववगध अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले तयार गने छ । 

६.६ संस्थापक सदस्य : यो संस्था स्थापनाकालाचग शुरुदेणखनै िहत्वपूणष भूमिका खेलकेा, संस्थालाई फ्राजसिा 
िजिददने ब्यन्क्तहरु यो ससं्थाका संस्थापक सदस्य हुन ्। हररहर अयाषल (संस्थापक अध्यक्ष), पेम्वा शेपाष, अशोक 
कुिार उपाध्याय, बबनोद कुिार शिाष, अनुराधा पौडेल, कृरण प्रसाद अचधकारी, िैया (न्िता) कटुवाल, कववजर 
कायस्थ, कािी शेपाष, िुकुजद अिात्य र शोभा चजद एनआरएनए फ्राजसका संस्थापक हुन ्। 

दफा ७: सदस्यता शुल्क  

चालू वषधको वावषधक सदस्यता शुल्क रकम प्रघतवषध कायधकारी सभमघतल े तोक्ने छ र राष्ट्रिय समन्वय पररषदल े
पंिीकृत सदस्यहरुको वववरण र घनधाधररत सदस्यता शुल्क तोकेको समयमा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदमा 
पिाउनुपने छ । 

दफा ८: सदस्यताको समाप्ती, कताव्य र अधधकार  

घनम्न अवस्थामा यो संघको सदस्यता समाप्त हुनेछ :  

८.१ राष्ट्िनामा ददएमा  

८.२ मतृ्यु भएमा  

८.३ संघ खारेि वा बिघटन भएमा  

८.४ कायधसभमघतले तोकेको समय भभर तोकेको शुल्क निुझाएमा, संघको दहत ववपरीत, कुनै पघन काम गरेको वा 
गनध लगाएको भन्ने भलखखत उिुरी आएको अवस्थामा, सोको स्पष्ट्रटकरण ददन नसकेको हकमा, कायधसभमघतको 
वहुमतले घनणधय गरेमा घनिको पंिीकृत सदस्यता खारेि हुनेछ ।  

८.५ प्रत्येक सदस्यहरुको अगधकार र उत्तरदाघयत्व व्यष्ट्क्तगत हुनेछ र अन्य व्यष्ट्क्तमा हस्तान्तरणयोग्य हुने छैन ।  

८.६ यस बिधान, गैरआवासीय नेपाली संघका बिधान र राष्ट्रिय समन्वय पररषदका अन्य घनणधयहरुको पालना गनुध 
र संघको उद्देश्यहरु प्राष्ट्प्तका लागग आफ्नो अगधकतम सामर्थयधको प्रयोग गनुध हरेक सदस्यहरुको कतधव्य हनेछ।  

८.७ पष्ट्न्िकृत सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय महागधिेशन र अन्तराधष्ट्रिय महागधिेशनमा भाग भलन पाउने तथा मतदान गने 
हक हुनेछ । तर उनीहरुलाई अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषद्को घनिाधगचत हुने पद र राष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
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अध्यक्ष पदमा उमेदवार िन्न हक हुने छैन । यी पदहरुमा उमेदवार हुन घटीमा एक कायधकाल राष्ट्रिय अथवा 
अन्तराधष्ट्रिय पररषदमा कायध गरेको अनुभव हुनुपने छ । 

दफा ९: संघको आधथाक श्रोतिरु र कोषिरू  

संघको आगथधक श्रोतहरु र कोषहरू घनम्न अनुसारका छन ्:  

९.१ शुल्क घतनुधपने सदस्यहरुले घतरेको शुल्कहरु । 

९.२ राज्य तथा सरकारी घनकायहरु र संघ संगिनहरुको अनुदान सहयोग । 

९.३ श्रम तथा कुनै िस्तु वा सामग्री सहयोग तथा अनुदान  । 

९.४ संघको ववभभन्न कायधिमहरुिाट प्राप्त मुनाफा तथा संघले सेवा ददएिापत पाउने सेवा शुल्क र संघको सर-
समान तथा सम्पवत्त बििीिाट हुने आय  । 

९.५ वावषधक ििटेिाट रदहआएको िचत । 

९.६ संघको दाघयत्वको रकमको ब्याि र अन्य सम्पघतिाट भएको आम्दानी।  

९.७ कानूनले मान्यता ददएको अन्य आगथधक श्रोतहरु । 

९.८ संघको नाििा बैंक वा अजय बबवत्तय ससं्थाहरुिा खाताहरु खोल्न सककने छ र कोर्ाध्यक्ष वा अध्यक्ष वा 
िहासचचव िध्ये दईु िनाको सयुक्त हस्ताक्षरद्वारा सचंालन हनेछ । 

९.९ आवश्यक परेमा राष्ट्रिय समन्वय पररषदले लेखा परीक्षक घनयुक्त गरर वावषधक रुपमा लेखा परीक्षण गराउने छ 
र सो परीक्षणको प्रघतिेदन महागधवेशनमा पेश गरर अनुमोदन गने र अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई िानकारी 
गराउने छ । 

९.१० राष्ट्रिय समन्वय पररषदको आयव्ययको वववरण फ्रान्सको संघ ससं्थाको लेखा प्रणाली िमोष्ट्िम राखखने छ। 

दफा १० : कायाकारी सममतत - राष्ट्रिय समन्वय पररषद (क)  

१०.१ यो संघको उद्देश्यहरु कायाधन्वयन गने काम महागधवेशनिाट प्रत्येक दईु वषधको लागग कायधकारी सभमघत कघत 
संख्याको हुने भन्ने घनणधय संघको पष्ट्न्िकृत सदस्य संख्याका आधारमा हुने छ । राष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
पदागधकारी तथा सदस्यको संख्या संवष्ट्न्ध थ्रेसहोल्डको ववगध अपनाईने छ । सदस्य संख्याको आधारमा २०० 
पष्ट्न्िक्रित सदस्य िरािर ११ िना, २०० भन्दा िढी पष्ट्न्िक्रित सदस्य भएमा हरेक १०० िनावपच्छे दईु सदस्य 
थवपने छ । तर ७०० भन्दा मागथ पष्ट्न्िक्रित सदस्य भएमा भने २१ िना िात्र हुने छन ्। 

१०.२ राष्ट्रिय समन्वय पररषदको गिन देहाए अनुसारको हुनेछ । 

अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-२, िदहला उपाध्यक्ष-१ । त्यसगैरर, िहासचचव -१, सचचव -१, कोर्ाध्यक्ष-१ र आवश्यक 
ठातनएिा प्रवक्ता (िनोतनत)- १ हुने छ । त्यस्त,ै सह-कोर्ाध्यक्ष-१, िदहला संयोिक -१, युवा संयोिक -१ र 
सदस्यहरु पदिुक्त हुने कायषसमिततले तनणषय गरेअनुसारको संख्या नयााँ कायषसमिततबाट दईु सदस्य घटाएर (२ 
सदस्य िनोतनतको लाचग राख्ने) तोककने छन ्।  

१०.३ पदमुक्त पदागधकारी वा सदस्य पुन: उमेदवार हुन ्योग्य हुने छन ्तर एकै पदमा दईु कायधकाल भन्दा िढी 
लगातार उमेदवार हुनसक्ने छैनन।् 

दफा ११: राष्ट्रिय समन्वय पररषद कायाकारी सममततको काम कताव्य र अधधकार 



 

गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको २०२२ को संशोधित बििान     पाना न°6 / 15 

११.१ आवश्यक परेमा कायधकारी सभमघतले १ वषधको लागग आफ्नो कायधकाल िढाउन सक्नेछ । यसो गरेमा यसपघछ 
हुने अगधवेशनिाट यो घनणधयको अनुमोदन हुनुपनेछ ।  

११.२ ववववध ववषयमा ववभभन्न कायधहरु सम्पादन गनध कायधकारी सभमघतले उप-सभमघत िनाउन सक्ने छ ।  

११.३ कारणवश कायधकारी सभमघतको कुनै पदागधकारी वा सदस्य पदररक्त भएमा कायधसभमघतले मनोनय गरी ररक्त 
स्थान पूघतध गनध सक्न ेछ । यसरी मनोनयन भएका पदागधकारी वा सदस्यको कायधकाल साबिकमा िाकँी रहेको 
कायधकाल मार हुनेछ । 

११.४ िहुमत संख्यामा कायधकारी सभमघतका पदागधकारी वा सदस्यहरुल े पदिाट राष्ट्िनामा ददएमा कायधकारी 
सभमघतमा िाकँी रहेका पदागधकारी तथा सदस्यहरुले तीन मदहना भभरमा ववशेष अगधवेशन आयोिना गरर 
घनवाधचनद्वरा कायधकारी सभमघतलाई पूणधता ददनेछन ् । यसरी पूणधता पाएको कायधकारी सभमघतको पदावगध िाँकी 
रहेको समय मार हुने छ । 

११.५ अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषद (आइभससी) मा प्रघतघनगधत्व गनध यस राष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
महाअगधवेशनिाट घनवाधगचत अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषद सदस्य वा सदस्यहरुले यो संघ (एनभससी) र गैर 
आवाभसय नेपाली संघ (आइभससी) िीच समन्वयकताधको भूभमका घनवाधह गनेछन ्। घनि (हरु) लाई राष्ट्रिय समन्वय 
पररषदको वैिकहरुमा आमन्रण गररनेछ । विैकमा घनि (हरु) को मतागधकार हनेछैन । राष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
अध्यक्षको घनकट सम्पकध मा रदह घनिले अन्तराधष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय गघतववगधहरुको िानकारी ददने छन।्  

११.६ कायधकारी सभमघतले संघको ववभभन्न सभा, सम्मेलन तथा कायधिमहरु तयार गरर संचालन गनेछ । कायधकारी 
सभमघतले राष्ट्रिय, क्षरेीय तथा अन्तराधष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोरिीहरु आयोिना गरर भाग भलनेछ।  

११.७ चालु कायधकारी सभमघतको पदावगध समाप्त हुनुअगावै नयाँ कायधकारी सभमघतको घनवाधचन तयार गरर घनवाधचन 
गराउने छ। संस्थापक, सरंक्षक, पूवध अध्यक्ष, र पूवध आइसीसीहरु मध्येिाट घनिाधचन आयोगको प्रमुखमा एक 
िनालाई अघनवायध घनयुक्त गनुधपने छ र घनिाधचन कभमटीमा घनवाधचन प्रमुख सदहत िढीमा ५ िना सदस्यहरु रहने 
गरर घनवाधचन आयोग गिन गररनेछ। 

११.८ राष्ट्रिय समन्वय पररषदले संघका संस्थापक सदस्यहरु एवं पूवध पदागधकारीहरु र संघको दहतको लागग योगदान 
ददएका व्यष्ट्क्त मध्येिाट योग्यता पुगेका व्यष्ट्क्तलाई प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र प्रमुख सल्लाहकारमा मनोघनत 
गनुधपने छ। संरक्षक पररषद र सल्लाहकार सभमघतका ब्यष्ट्क्तहरु एन. आर. एन. ए. फ्रान्सको पष्ट्न्िक्रकत सदस्य 
हुनुपने छ । 

११.९ राष्ट्रिय समन्वय पररषदले पंिीकृत सदस्यता िारी गने छ र सोको वववरण र तोकेको शुल्क अन्तराधष्ट्रिय 
समन्वय पररषदमा दाखखला गने छ।  

११.१० राष्ट्रिय समन्वय पररषद कायधसभमघतल े संचालन गने कृयाकलापहरुको अधध वावषधक वववरण अन्तराधष्ट्रिय 
समन्वय पररषद सदस्य माफध त एनआरएनएको केष्ट्न्िय कायाधलयमा पिाउनु पनेछ।  

११.११ राष्ट्रिय समन्वय पररषद कायधसभमघतले अन्तराधष्ट्रिय महागधिशेन तथा ववश्व सम्मेलनमा उपष्ट्स्थत हुन दताध 
भएका पंिीकृत सदस्यहरुको वववरण समयमै अथाधत ् अन्तराधष्ट्रिय कायधकारी सभमघत वा केष्ट्न्िय सगचवालयले 
तोकेको भमघत िमोष्ट्िम अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको सगचवालयमा पिाउनुपने छ ।  

११.१२ राष्ट्रिय समन्वय पररषद कायध सभमघतले ववधानको पालना गदै देश भभर क्षरेीय वा स्थानीय सभमघतहरु गिन 
गने, घतनीहरुलाई घनदेशन िारी गने र बिघटन गनेछ । 
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दफा १२: कायाकारी सममतत (राष्ट्रिय समन्वय पररषद) को िैठक 

१२.१ कायधकारी सभमघतको िैिक घटीमा वषधको दईु पटक िस्नेछ । कायधकारी सभमघतले आवश्यक िानेको अन्य 
कुनैपघन समय र कायधकारी सभमघतको २५ प्रघतशत पदागधकारी वा सदस्यले िैिकको माग गरेमा ििैक िस्नेछ । 
महासगचवले भलखखत परद्वारा िैिक िोलाउनुपने छ ।  

१२.२ िैिकको घनणधय मान्य हुनको लागग ५१ प्रघतशत पदागधकारी वा सदस्य उपष्ट्स्थत हनुपनेछ।  

१२.३ िैिकमा उपष्ट्स्थत संख्याको िहुमतको आधारमा घनणधय मान्य हुनेछ । मत िरािर भएमा अध्यक्षले मत ददन 
पाउने छन ्र अध्यक्षको मतनै घनणाधयक हुनेछ।  

१२.४ कुनै अको पदागधकारी वा सदस्यलाई अगधकार प्रत्यायोिन गरर मत प्रकट गनध सक्रकनेछ तर एक सदस्यल े
एक भन्दा िढी प्रत्यायोष्ट्ित मत भलन वा ददन र प्रयोग गनध सक्नेछैन । यस्तो अगधकार प्रत्यायोिन पर यस ै
संघको कायधकारी पदागधकारी वा सदस्यलाई मार ददने वा भलने गनध सक्रकने छ ।  

१२.५ कुनैपघन पदागधकारी वा सदस्य बिनासूचना लगातार तीन वटा िैिकमा भाग नभलएमा स्वत: राष्ट्िनामा गरे 
सरह भइ पद मुक्त हुनेछ ।  

१२.६ २५ प्रघतशत पदागधकारीले वा सदस्यहरुले ििैक िोलाउन भलखखत अनुरोध गरेको अवस्थामा िाहेक सामान्य 
अवस्थामा िैिकको छलफलको ववषय र कायधताभलका अध्यक्षसँग परामशध भलई महासगचवले तयार गने छ ।  

१२.७ गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको सदस्य वा पदागधकारी गैर आवासीय नेपाली संघ, 
फ्रान्सको पन्जिकित सदस्य रहेको अवस्थामा उक्त ब्यष्ट्क्तलाई कायध सभमघतको हरेक िैिकमा आमन्रण गनुधपने छ 
। तर त्यस्ता ब्यष्ट्क्तको मतागधकार भने हुने छैन ।  

१२.८  कायधकारी सभमघतको िैिकमा छलफल हुने कुनै ववषयमा राष्ट्रिय समन्वय पररषद भन्दा िादहरको ब्यष्ट्क्त, 
बिज्ञ वा कुनैपघन ववशेष िानकाररकालागग कुनै ववशेष व्यष्ट्क्तले कुनै ववषयमा प्रकाश पानुधपने भएमा त्यस्ता 
व्यष्ट्क्तलाई उक्त बैठकिा सल्लाहको लाचग िोलाउन सक्रकने छ । तर तर तनिको मतागधकार भने रहने छैन ।   

१२.९ िैिकहरुको छलफल र घनणधयहरुलाई भलवपिद्द (माइनुट) गररनेछ र त्यसमा अध्यक्ष र महासगचवले दस्तखत 
गनुधपने छ ।  

१२,१० तनबतषिान अध्यक्षलाई कायषसमिततको बैठकिा पत्रचार गरी उपन्स्थतको लाचग आहवान गनष सककने छ । तर 
तनिको िताचधकार रहने छैन ।   

दफा १३: अध्यक्ष  

१३.१ अध्यक्षले कायधकारी सभमघत र महाअगधवेशनहरुको घनणधय कायाधन्वयन गने गराउने र संघको कायध सुचारुरुपले 
संचालन गनेछ ।  

१३.२ नागररक समािमा तथा िैधाघनक कायधहरुमा संघको प्रघतघनगधत्व अध्यक्षले गनेछन ् । अध्यक्षले कायधकारी 
सभमघतको स्वीकृघत भलएर संघको भलोको लागग आवश्यक परेमा न्यायालयमा प्रघतरक्षाको घनभमत आवश्यक कदम 
चाल्नेछन ्। अध्यक्षको हैभसयतले अवपल गने अगधकार घनिमा घनदहत रहने छ।  

१३.३ अध्यक्षले सिै प्रकारका अगधवेशनहरु िोलाउने छन ् र सिै प्रकारका अगधवेशनहरु र िैिकहरुको अध्यक्षता 
गनेछन ्।  
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१३.४ अध्यक्षले संघको नाममा कुनै पघन िैंक वा बिवत्तय संस्थामा चल्ती वा िचत खाता खोल्ने र संचालन गने 
कायध गनध एवं गराउनेछन । घनिले खाता खोल्न,े संचालन गने, दस्तखत गने, ववल घतने, स्वीकृघत ददने, खातामा 
िम्मा गने आदद दहसाि क्रकताि सम्िन्धमा दस्तखत गनेछन ।  

१३.५ मागथ उल्लेख गरेको आगथधक सम्िष्ट्न्ध कुनै कायध कायधकारी सभमघतको कुनै पदागधकारी वा सदस्यलाई 
अगधकार हस्तान्तरण गनध सक्नेछन ्।  

१३.६ मागथ िे व्यवस्था भएपघन अध्यक्ष िाहेक अरुले न्यायालय सम्िष्ट्न्ध गने कुनै काममा प्रघतघनगधत्व गनध 
कायधकारी सभमघतले घनणधय गरर अगधकार पाएको पदागधकारी वा सदस्य हुनुपने छ।  

१३.७ आवश्यक ठानेिा अध्यक्षले एक िना प्रवक्ता र कायष समिततको मसफाररसिा अध्यक्षले २ िना कायषकारी 
सदस्य दफा नंवर १०.२ बिोन्िि िनोतनत गनष सक्ने छन ् । प्रवक्ता तनयुन्क्त गनष कायष समिततल ेआवश्यक 
ठानेिा तनवाषचचत पदाचधकारी वा सदस्य वा िनोतनत सदस्यिध्येबाट छाजनुपने छ । 

दफा १४ उपाध्यक्ष:  

१४.१ उपाध्यक्षहरुको बररयताििको सबजधिा : खुल्ला प्रततस्पधाषबाट तनवाषचचत भएर आउनुभएका दईु िना 
उपाध्यक्षहरु िध्ये तनवाषचनिा िसल ेबढी िताचधकार प्राप्त गरेको छ उसैलाई बरररठ उपाध्यक्ष िातनने छ । सवष 
सम्ित वा िनोनयनद्वारा तनवाषचचत अवस्थािा भने तनिले संघिा पुयाषएको योगदान, संस्थािा तनभाएको पददय 
न्िम्िेवारी, संस्थािा काि गरेको कायषकालको आधारिा बररस्ठ उपाध्यक्षको कायषसमिततको पूणष बैठकल ेचयन गने 
छ। 

१४.२ संघको बिधान वा कायधकारी सभमघतले अन्यथा घनणधय गरेिाहेक सामान्य अवस्थामा अध्यक्षको अनुपष्ट्स्थघतमा 
वा पद ररक्त भएको अवस्थामा अध्यक्षको सम्पूणध अगधकार, कतधव्य, काम तथा दाघयत्व वररस्ि उपाध्यक्षले ग्रहण 
गनेछन ्।  

१४.३ सामान्य अवस्थामा उपाध्यक्षले संघको क्रियाकलाप सुचारु रुपले संचालन गने अध्यक्षको सम्पूणध काम, कतधव्य 
र ष्ट्िम्मेवारीलाई पूरा गनध साथ ददने तथा घनवाधह गनेछन ्। 

दफा १५: मिासधिव  

१५.१ महासगचवको काम कतधव्य संघको ववभभन्न पराचार गनुध, अभभलखे राख्नु, सम्पूणध प्रशासनीक कायध सम्पादन 
गनुध हुनेछ।  

१५.२ आगथधक कायध िाहेक संघको िैिकहरु तथा अगधवेशन-महागधवेशनहरुको कायध वववरण-घनणधय (माईनुट) लेख्न 
तथा संघको लखेापढी गनुध र प्रशासघनक अभभलेख दरुुस्त राख्नु महासगचवको कायध हुनेछ ।  

१५.३ महासगचवले फ्रान्स सरकारको १ िुलाई १९०१ को कानूनको दफा ५ र १६ अगस्त १९०१ को सरकारी घनणधयल े
(DECRET)  तोकेको दफा ६ र ३१ अनुसारको रष्ट्िरटर पुष्ट्स्तका प्रयोग गनेछन।  

१५.४ संघमा कमधचारीहरु घनयुक्त भएको अवस्थामा घनिहरुलाई घनदेशन ददने र घनिहरुको कायध व्यवस्थापन गने 
महासगचवको कायध हुनेछ। 

दफा १६: सधिव  
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१६.१ संघको ववधानले वा कायधकारी सभमघतले अन्यथा घनणधय गरेको अवस्थामा िाहेक महासगचवको अनुपष्ट्स्थघतमा 
वा पद ररक्त भएको अवस्थामा महासगचवको सम्पूणध काम, कतधव्य, अगधकार एवं दाघयत्व सगचवको ष्ट्िम्मामा 
हनेछ।  

१६.२ सामान्य अवस्थामा सगचवले संघको क्रियाकलाप सुचारु रुपले संचालन गनध महासगचवको सम्पूणध काम तथा 
दाघयत्व तथा ष्ट्िम्मेवारीलाई पूरा गनध साथ ददने तथा सहयोगी भूभमका घनवाधह गने छन ्। 

दफा १७: कोषाध्यक्ष  

१७.१ संघको आगथधक काम कारवाही कोषाध्यक्षको कायध तथा दाघयत्व हुनेछ । अध्यक्षको रेख देखमा घनिले संघको 
आम्दानी िुझ्ने र खचध गने कायध गनेछन ्।  

१७.२ कोषाध्यक्षले संघको सम्पूणध आगथधक कारोिारको घनयभमत लेखा राख्नछेन ् र संघको ववधानमा उल्लेख 
भएअनुसार सम्पूणध दहसाव महागधवेशनमा पेश गनेछन ्।  

१७.३ कोषाध्यक्षले संघको नाममा कुनै पघन िैंक वा वववत्तय संस्थामा चल्ती तथा िचत खाता खोल्ने र संचालन गने 
कायध गनध तथा गराउनेछन ्। घनिले खाता खोल्ने, संचालन गने, दस्तखत गने, बिल घतने, आम्दानी भलने, स्वीकृघत 
ददने, खातामा रकम िम्मा गने आदद आगथधक काम गनेछन ्।  

१७.४ संघको नाममा भएको चलअचल सामग्री तथा सम्पवत्तको अभभलेख राख्ने, सचंालन गने ष्ट्िम्वेवारी कोषध्यक्षको 
हुनेछ । 

दफा १८: सि-कोषाध्यक्ष  

१८.१ कोषाध्यक्षको अनुपष्ट्स्थघतमा वा पद ररत्त अवस्थामा संघको ववधानले वा कायधकारी सभमघतले अन्य व्यवस्था 
नगरेको अवस्थामा कोषाध्यक्षको सम्पूणध कायध र दाघयत्व सह कोषाध्यक्षले िहन गनेछन ्।  

१८.२ सामान्य अवस्थामा सह कोषाध्यक्षले संघको आगथधक र चलअचल भौघतक सम्पवत्त वारेको क्रियाकलाप सुचारु 
रुपले संचालनगनध कोषाध्यक्षलाई हर प्रकारले साथ ददई सहयोगी भूभमका घनवाधह गनेछ । 

दफा १९: प्रवक्ता  

१९.१ कायध सभमघतले आवश्यक िानेमा कायध सभमघतिाट एकिना प्रवक्ता मनोघनत गनध सक्ने छ। प्रवक्ता 
पदागधकारी पद हुनेछ ।  

१९.२ कायध सभमघतको नीघत र काम कारिाहीिारे अध्यक्ष र महासगचवको नष्ट्िक रहेर घतनको सुझाव र सल्लाहमा 
पररषदको दृष्ट्रटकोण सावधिघनक गने ।  

१९.३ कायध सभमघत र सचंार माध्यमबिच समन्वय गने, कायध सभमघतको ववभभन्न गघतववगधको सूचना प्रवाह गने 
गराउने ।  

१९.४ आचार संदहताको पालना गदै कायध सभमघत तथा अध्यक्षले तोकेको अन्य कामहरु गने । 

दफा २०: महिला संयोजक  

२०.१ मदहला संयोिक महागधवेशनिाट घनवाधगचत पदागधकारी पद हनेछ । फ्रान्स भभर वसोवास गरेका गैर आवासीय 
नेपाली मदहलाहरुलाई संयोिन गदै नेपाल र नेपालीहरुको दहतकोलागग संिाल घनमाधण गनुध मदहला संयोिकको काम 
हुनेछ।  
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२०.२ फ्रान्स भभर िस्ने गरै आवासीय नेपाली मदहलाहरुको सिै प्रकारको हक दहत र अगधकार प्राष्ट्प्तको लागग 
सहयोगी भूभमका घनभाउने । यसकालागग आवश्यक ववषयहरुमा भेला, िैिक, कायधशाला, ताभलमको आयोिना गने ।  

२०.३ िदहला सम्बन्जध कियाकलपाकका लाचग अधषवावर्षक र वावर्षक कायष तामलका तयार पारी उक्त योिनालाई 
रान्रिय सिजवय पररर्दको बैठकबाट अनुिोदन गने र अजतराषन्रिय सिजवय पररर्द िदहला संयोिकलाई िानकारी 
ददने । 

२०.४ आचार संदहताको पालना गदै कायध सभमघत तथा अध्यक्षले तोकेको अन्य कायधहरु गने । 

दफा २१: युवा संयोजक 

२१.१ युवा संयोिक महाअगधवेशनवाट घनवाधगचत पदागधकारी पद हुनेछ । फ्रान्स भभर वसोवास गरेको गैर आवासीय 
नेपाली युवाहरुलाई संयोिन गदै नेपाल र नेपालीहरुको दहतकोलागग संिाल घनमाधण गनध युवा संयोिकको काम 
हुनेछ । युवा भन्नाले तनवाषचन हुने मिततिा ४० वषध उमेर ननाघेका मदहला वा पुरुष दवैुलाई सम्झनु पनेछ ।  

२१.२ कायध सभमघतमा भाग भलदैं ववशेषत युवाहरु र १८ वषध भन्दा मुघनका नयाँ पुस्ताका गैर आवासीय 
नेपालीहरुलाई नेपाल र नेपालीसमुदायप्रघत आस्थावान िनाउन ववभभन्न सभा, गोरटी, कायधशाला, ताभलम तथा 
खेलकूद आददको आयोिना गने ।  

२१.३ मागथको ववषयहरुलाई पूरा गनध अधध वावषधक र वावषधक कायध योिना तयार गरर कायध सभमघतको स्वीकृघत भलने 
र सोको िानकारी अन्तराधष्ट्रिय युवा संयोिकलाई ददने ।  

२१.४ आचार संदहताको पालना गदै कायध सभमघत तथा अध्यक्षले तोकेको अन्य कामहरु गने । 

२१.५ सोह्र वषध देखख २३ वषध सम्मका दोस्रो वा तेस्रो पुस्तालाई समेट्दै एनआरएनए एनभससी फ्रान्स िघुनयर पररषद 
खडा गनध सक्रकने छ । यस्तो पररषदमा पाँच देखख ११ िनासम्मको सभमघत िनाईने छ । घतनलाई एनआरएनए र 
नेपालभसत िोड्ने हरेक कायधिम सञ्चालन गने ष्ट्िम्मा युवा संयोिकको रहने छ । 

दफा २२: तनवााधित तथा मनोतनत सदस्य  

२२.१ रान्रिय सिजवय पररर्द फ्राजसको कायष समिततिा पदिुक्त हुने कायषसमिततले तोकेको आधारिा 
िहाचधवेशनबाट तनवाषचचत सदस्य संख्या हुनेछ र आवश्यक परेिा नयााँ कायष समिततको परािशषिा अध्यक्षल े२ िना 
सदस्य िनोतनत गने छ । िहाचधवेशनबाट तनवाषचचत वा कायषसमिततबाट िनोतनत सदस्य िोसुकै भएपतन एउटै 
अचधकार र कतषव्य हुनेछ । रान्रिय सिजवय पररर्दका पदाचधकारी वा सदस्यको हैमशयतले ततनुषपने शुल्क चुक्ता 
नगरेका ब्यन्क्तहरु सिजवय पररर्दका कुनैपतन कायषकारी पदिा उम्िेदवार बजन वा िनोतनत हुन पाउने छैनन ्। 

२२.२ आचार संदहताको पालना गदै कायध सभमघतको सिै प्रकारको क्रियाकलापमा भाग भलइ संघको लक्ष्य प्राष्ट्प्तको 
लागग आफ्नो अगधकतम क्षमता र समय प्रयोग गनुध सदस्यहरुको कतधव्य हुनेछ।  

२२.३ कायध सभमघत तथा अध्यक्षले तोकेको अन्य कायधहरु गने । 

दफा २३: संरक्षक वा संरक्षक पररषद  

२३.१ गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय पररषद फ्रान्स वा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदमा संग्लग्न भइ 
संघको अभभयानमा महत्वपूणध योगदान ददइसकेका र नेपाली समुदायमा समेत महत्वपूणध योगदान पुर् याएका 
प्रघतभाशाली ब्यन्क्तहरु िध्ये िढीमा पाचँ (५) व्यष्ट्क्तहरुलाई कायधसभमघतले सरंक्षकमा मनोनय गनेछ । प्रिुख 
संरक्षककालाचग कायष समिततको बहुितले ब्यन्क्तको रान्रिय सिजवय पररर्दिा योगदान हेरी तनणषय गने छ ।  
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संरक्षकको भूभमका गैर आवासीय नेपालीहरुबिच एकता कायम गने, संघको क्रियाकलापमा सधैं सहयोगी रहने र 
राष्ट्रिय समन्वय पररषदको अष्ट्स्थत्वमा िूलो संकट आएमा संकटिाट िोगाउने हुनेछ । यसको कायधकाल दइु वषधको 
हुनेछ भने पदावगधको भसमा हुने छैन।  

२३.२ संरक्षक वा संरक्षक पररषदको अगधकार राष्ट्रिय समन्वय पररषदको हरेक सूचनाहरू प्राप्त गने र सिै तहका 
गघतववगधहरुमा सररक हुन पाउने ।  

२३.३ राष्ट्रिय समन्वय पररषदको ििैकमा भाग भलन पाउने तर मतागधकार हने छैन ।  

२३.४ राष्ट्रिय समन्वय पररषद ववववध कारणले घनष्ट्रिय रहन गएमा वा अत्यन्त वववाददत भइ ववभाष्ट्ित हने 
अवस्था आएमा राष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई िैिक वस्न घनदेशन ददने । उगचत समयमा िैिक िस्न नसकेमा 
प्रमुख संरक्षकले नै कायध सभमघत सदहत सल्लाहकारहरु समेतको संयुक्त िैिक िोलाउन े र अन्तराधष्ट्रिय समन्वय 
पररषदको समते परामशध भलई संघको संरक्षणको लागग उगचत कदम चाल्ने ।  

२३.५ संरक्षक  संरक्षक पररषद्को काम कतधव्यः राष्ट्रिय समन्वय पररषदले अवलम्वन गने हरेक नीघत अनुसार काम 
सम्पादन गने, पररषदका सम्पूणध कायधिमहरु सम्पन्न गने, आफ्नो अगधकतम क्षमता र समय प्रयोग गने ।  

२३.६ राष्ट्रिय समन्वय पररषदको अनुरोध िमोष्ट्िम राष्ट्रिय एव अन्तराधष्ट्रिय स्तरका ववभभन्न घनकायहरुमा राष्ट्रिय 
समन्वय पररषद्को प्रघतघनगधत्व गने र यसले अनुरोध गरेको अन्य कायधहरु गने । 

दफा २४: सल्लािकार सममतत  

२४.१ संघको ववश्वव्यापी अभभयानमा तथा राष्ट्रिय समन्वय पररषदको कायध सभमघतमा महत्त्वपूणध योगदान 
गररसकेको, नेपालीलाई सहयोग र प्रवधधन गनध चाहने पष्ट्ब्िकृत सदस्यहरु मध्ये िढीमा ११ िनालाई चालु 
कायधसभमघतले मनोनय गनध सक्नेछ । घनिहरुको भशप क्षमता र अनुभवलाई संघको दहतमा लगाउने यो सल्लाहकार 
सभमघतको उद्देश्य हुनेछ ।  

२४.२ सल्लाहकार सभमघतको काम कतधव्य र अगधकार दफा २३.४ वाहेक संरक्षक पररषदकै कायम हुनेछ । 

दफा २५: राष्ट्रिय समन्वय पररषदको क्षेत्रीय सममतत  

२५.१ फ्रान्सको भौगोभलक िनोट, गैर आवासीय नेपालीहरुको वसोवासको घनत्व र सो क्षेर भभर िस्ने गैर आवासीय 
नेपालीहरुको उगचत सहभागगताको आधारमा राष्ट्रिय समन्वय पररषदले क्षेरीय सभमघतहरु स्थापना गनध सक्नेछ ।  

२५.२ फ्रान्सको प्रशासघनक क्षेरलाई माघनने छ । एक क्षेर भभर एक भन्दा धेरै क्षबेरय सभमघत हने छैन।  

२५.३ कुनै क्षेर भभर वसोवास गने घटीमा १० िना पष्ट्न्िकृत सदस्यहरुल ेसो क्षरेमा क्षेरीय सभमघत स्थापना गनध 
कायध सभमघतलाई भलखखत अनुरोध गरेमा कायध सभमघतले अध्यन गरेर ३ मदहना भभरमा क्षरेीय सभमघत खोल्ने वा 
नखोल्ने घनणधयको िानकारी ददनेछ।  

२५.४ क्षेरीय सभमघत राष्ट्रिय समन्वय पररषदको मातहतमा रहने क्षेरीय प्रघतघनगध हुनेछ। २५.५ क्षेरीय सभमघतमा १ 
िना क्षरेीय संयोिक, १ िना आगथधक प्रमुख र १ िना प्रशासन प्रमुख क्षेरीय अगधवशेनिाट २ वषधको लागी 
घनवाधगचत हुनेछन ् । क्षेरीय अगधवेशनिाट घनवाधगचत हुननसकेको खण्डमा राष्ट्रिय समन्वय पररषदको घनदेशन र 
स्वीकृघतमा आपसी सहमघतमा हुनेछ । क्षेरीय संयोिकको ियाषदािि राष्ट्रिय समन्वय पररषदको कायधकारी सदस्य 
सरह हुनेछ।  

२५.६ क्षेरीय सभमघतको आफ्नै िैंक खाता हुने छैन, राष्ट्रिय समन्वय पररषदकै िैंक खाता सचंालन हनेछ।  
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२५.७ क्षेरीय संयोिकले राष्ट्रिय समन्वय पररषदको परामशधमा आफ्नो क्षेरमा सभा, भेला, गोरिी तथा संघको 
उद्देश्य प्राष्ट्प्तको लागग ववभभन्न क्रियाकलाप आयोिना गनेछ ।  

२५.८ क्षेरीय संयोिकले राष्ट्रिय समन्वय पररषदको सूचना, घनदेशन, कायधिम आददको िानकारी क्षेरीय सभमघतलाई 
ददनुपनेछ।  

२५.९ क्षेरीय सभमघतको काम, कतधव्य र अगधकार राष्ट्रिय समन्वय पररषदले तोक्ने छ र यसको गिन गने र 
ववघटन गने अगधकार राष्ट्रिय समन्वय पररषद्लाई हुनेछ । क्षरेीय सभमघतको राष्ट्रिय समन्वय पररषद्कै गचन्ह र 
छापमा क्षरेको नाम …….थवपने छ। 

दफा २६: अधधवेशनिरु  

२६.१ साधारण तथा ववशेष अगधवेशनहरुमा अगधवेशनको सूचनापर तयार गने समयसम्म संघलाई घतनुधपने शुल्क 
िुझाएका सम्पूणध सदस्यहरु सहभागी हुनेछन ्।  

२६.२ अगधवेशनको घनणधयहरु सिै अवस्थामा सिैलाई लागू हुनेछ । अगधवेशनहरु साधारण र ववशेष हुने छन ्। 

दफा २७: साधारण अधधवेशन  

२७.१ साधारण अगधवशेन वषधको १ पटक िोलाइनेछ । ववशेष अगधवेशन भने आवश्यता अनुसार िघत पटक पघन 
िोलाउन सक्रकनेछ अथवा अध्यक्षले अथवा ५१ प्रघतशत सदस्यहरुले अनुरोध गरेमा िोलाउनु पनेछ । 

२७.२ साधारण अगधवशेन छलफलको ववषयहरु कायधकारी सभमघतल ेतयारगरर तोक्ने छ । यस्ता छलफलका ववषयहरु 
अगधवेशन िोलाएको सूचना परमा उल्लेख हुनुपनेछ । साधारण अगधवेशन िोलाएको सूचनापर संघको महासगचवले 
अगधवेशन हुनुभन्दा १५ ददन अघघ पिाउनुपने छ ।  

२७.३ अगधवेशनमा घनणधय गराउनुपदाध सूचनापरमा उल्लेख भएका ववषयहरुमा मार गनुधपनेछ । उपष्ट्स्थत िहुमतले 
वावषधक साधारण सभामा छलफल भई प्रस्तुत गररएका घनणधयहरु पाररत गनध सक्नेछ। घत घनणधय पास गनधकोलागग 
पष्ट्न्िक्रित सदस्यको कष्ट्म्तमा ५१ प्रघतशत उपष्ट्स्थघत अघनवायध हुने छ । 

२७.४ राष्ट्रिय समन्वय पररषदले गरेको क्रियाकलापहरुको मूल्यांकन गने, नयाँ कायधिमहरुको छलफल गने र 
अनुमोदन गने।  

२७.५ पररषदको अध्यक्षल े पेश गरेको नैघतक प्रघतवेदन, महासगचवको क्रियाकलापको प्रघतवेदन र कोषाध्यक्षको 
आगथधक नीघत र प्रघतवदेन अनुमोदन गने ।  

२७.६ प्रत्येक १२ वषधमा कायध सभमघतको लागग नयाँ घनवाधचन गराउन घनवाधचन आयोग गिन गरेर घनवाधचन सम्पन्न 
गने ।  

२७.७ प्रत्येक दईु वषधमा हुने संघको ववश्व सम्मेलन तथा महा अगधवेशनमा भाग भलने प्रघतघनगधहरु चयन गने । 

दफा २८: ववशेष अधधवेशन  

२८.१ कायधकारी सभमघतले प्रस्ताव गरेमा वा ५१ प्रघतशत पदागधकारी वा पष्ट्न्िकृत सदस्यले माग गरेमा संघको 
ववशेष अगधवेशन िोलाइनेछ । ववशेष अगधवेशनको कायध संघको बिधान संशोधन गनध, संघ ववघटन गनध, समान 
उद्देश्य भएको अको कुनै संघमा भमलाउन अथवा यसैसँग सम्िष्ट्न्धत अन्य संघहरुको महासंघ भभर आिद्ध गराउन 
र संघमा असाधारण अवस्था आइपरेमा सोको समाधान खोज्न मार हुनेछ ।  



 

गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको २०२२ को संशोधित बििान     पाना न°13 / 15 

२८.२ यस्ता ववशेष अगधवेशन संघको अध्यक्षले २१ ददन अघघ सूचनापर द्वारा िोलाउनुपनेछ ।  

२८.३ ववशेष अगधवेशनको िोलाईएको परमा छलफलको ववषयहरु तथा बिधान संशोधन गने उद्देश्य भएमा सशंोधन 
हने सिै िँदाहरु प्रस्तावमा लेखखनु पनेछ । अगधवेशनमा कुल पष्ट्न्िक्रित सदस्यको कष्ट्म्तमा ५१ प्रघतशत सदस्य 
उपष्ट्स्थत हनुपने छ । 

२८.४ उपष्ट्स्थत िहुमत सदस्यहरुलाई कायधकारी सभमघतका पदागधकारीले उपष्ट्स्थत सभासदलाई उपष्ट्स्थत पुष्ट्स्तकामा 
दस्तखत (उपष्ट्स्थत) गराउने छन ्।  

२८.५ यदद गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेमा १५ ददन पघछ पुन: ववशेष अगधवेशन िोलाईनेछ । यसरी दोस्रो पटक 
िोलाइएको ववशेष अगधवेशनमा िघतसुकै संख्यामा उपष्ट्स्थत पंिीकृत सदस्यहरुको िहुमतको आधारमा प्रस्ताववत 
ववषयमागथ भएको घनणधय मान्य हुनेछ। 

दफा २९: तनवाािन र तनवाािन सममतत  

२९.१ प्रत्येक दईु वर्षिा हुने कायध सभमघतको घनवाधचन र ववश्व सम्मेलन तथा अन्तराधष्ट्रिय महागधवेशनमा भाग भलने 
प्रघतघनगधहरुको घनवाधचन सम्पन्न गनधको लागग कायध सभमघतले एक संयोिक र चार सदस्य रहने गरर कुल पााँच 
सदस्यीय घनवाधचन सभमघत गिन गने छ र घनवाधचन संयोिकको हकमा पूवध अध्यक्षहरु, पूवध आइभसभसहरु, ससं्थापक 
तथा संरक्षकहरु मध्येिाट एक िना संयोिक रहने छ ।   

२९.२ घनवाधचन सभमघतले कायध सभमघतले ददएको ष्ट्िम्मेवारी अनुसार संघको बिधानहरु र आचार संदहताको पालना 
गदै घनरपक्ष घनवाधचन सम्पन्न गनेछ । घनवाधचन सभमघतको संयोिक वा सदस्यहरु कुनैपघन पदको उमेदवार हुन 
सक्नेछैन । तर मतदान गनध र अन्तराधष्ट्रिय प्रघतघनगध हुन भने योग्य हुनेछन ्।  

२९.३ अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको लागग प्रघतघनगध सदस्य, राष्ट्रिय समन्वय पररषदको कायधकारी पदागधकारीहरु 
र सम्पूणध सदस्यहरु एवं ववश्व सम्मेलन तथा अन्तराधष्ट्रिय महाअगधवशेनमा भाग भलने प्रघतघनगधहरु 
महाअगधवेशनमा पष्ट्ञ्िकृत सदस्यहरु द्वारा घनवाधगचत हुनेछन ्।  

२९.४ अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय पररषदको अध्यक्ष पदमा उमदेवार हुन राष्ट्रिय 
तथा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको कुनै पघन पदमा घटीमा एक कायधकाल काम गरेको अनुभव हनु पनेछ।  

२९.५ पष्ट्न्िकृत सदस्यता ववतरणको समय सीमा हुनेछैन । तर कायध सभमघतको घनवाधचन हुने भमघतले १ मदहना 
भभर सदस्यता भलने सदस्यहरुले घनवाधचनमा उमेदवार िन्न र मतदान गनध सक्ने छैनन ्। तर महागधवेशनमा भाग 
भलन र ववश्व सम्मेलनमा प्रघतघनगध भई िान भने योग्य हुनेछन ्।  

२९.६ घनवाधचनको भसलभसलामा यदद कुनै पदमा उमेदवारी नपरेमा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको प्रघतघनगध सदस्य 
र अध्यक्ष पद िाहेक अन्य पद नयाँ कायध सभमघतल ेमनोनयन द्वारा पूघतध गनेछ । अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
प्रघतघनगध सदस्य र अध्यक्षको हकमा भने नयाँ कायध सभमघतले दईु मदहना भभरमा पुनः घनवाधचनको आयोिना गरेर 
पद पूघतध गनेछ।  

२९.७ घनवाधचन प्रयोिनको लागग कायध सभमघतले घनवाधचन सभमघतलाई पष्ट्न्िकृत सदस्यहरुको नामावली र आवश्यक 
अन्य कागि पर समयमै उपलब्ध गराउनेछ र हरेक पदको लागग लाग्ने उमदेवारी शुल्क पघन तोक्ने छ।  

२९.८ कायध सभमघतले तोकेको ददनमा घनवाधचन सम्पन्न गनधको लागग घनवाधचन सभमघतले अपनाउनु पने प्रक्रिया; 
मतदाता नामावली प्रकाशन, उमेदवारहरुको उमदेवारी आव्हान र दताध, उमेदवार वा मतदाताको दावी ववरोध, 
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उमेद्वारी क्रफताध, उमदेवारको अष्ट्न्तम नामावली प्रकाशन आददको समय ताभलका उगचत समयभभर सावधिघनक 
गनुधनेछ ।  

२९.९ संघको बिधान, घनयमावली एवं आचार संदहताको पलानागदै घनवाधचन सम्वष्ट्न्ध नीघत-घनयम घनमाधण गरर लागू 
गनध घनवाधचन सभमघत पूणध स्वतन्र हुनेछ । घनवाधचन सभमघतको घनणधय अष्ट्न्तम घनणधय हनेछ।  

२९.१० महागधवेशन तथा घनवाधचन कायधिममा अन्तराधष्ट्रिय समन्वय पररषदले तोकेको प्रघतघनगधको समेत उपष्ट्स्थघत 
हुनेछ । घनवाधचनको मत गणना पश्चात घनवाधचन सभमघतको संयोिकल ेमत घोषणा सावधिघनक गनेछ र बिियी 
अध्यक्षलाई पदको गोपघनयताको शपथग्रहण गराउनेछ । शपथ ग्रहण भएपघछ ववियीहरुले कायधभार सम्हाल्ने छन ्। 
शपथग्रहण भई प्रमाणपर ववतरण भएपश्चात घनवाधचन सभमघत स्वत: भंग हुनेछ । शपथको नमुना अनुसूची 'क' मा 
संलग्न छ। 

२९.११ एनआरएनए फ्राजसको तनवाषचनका लाचग कुनै पतन पदिा उिदेवारी ददनको लाचग उिेदवारी शुल्क तोक्दा एक हिार 

युरोभजदा बढी तोक्न पाइने छैन । 

दफा ३०: आन्तररक तनयम  

३०.१ कायध सभमघतल ेसंघको आन्तररक घनयमावली तयार गरर लागु गनध सक्नेछ । यस्तो घनयमावली महागधवशेनले 
अनुमोदन गनुधपनेछ। 

दफा ३१: संघको प्रततक धिन्ि  

३१.१ यस संघमा गैर आवासीय नेपाली संघको प्रघतक गचन्ह हुनुको साथै पदहलो कायधकारी सभमघतले छानेर लागु 
गरेको आफ्नै अको प्रघतक गचन्ह पघन हुनेछ । 

दफा ३२: अनुशासन सममतत  

३२.१ कायध सभमघतले आवश्यक िानेमा एक अनुशासन सभमघत गिन गनधसक्ने छ । यसमा संस्थापक, संरक्षक 
पररषद, सल्लाहकार सभमघत र पष्ट्ञ्िक्रित सदस्यहरु मध्येबाट एक एक िनालाई अघनवायधरुपमा छनौट गरी पाँच 
सदष्ट्स्यय सभमघत गिन गररने छ । 

दफा ३३: संघको ववघटन  

३३.१ ववशेष अगधवेशनमा मतागधकार भएका घटीमा ७५ प्रघतश सदस्यहरुले संघको ववघटनमा मत प्रकट गरेमा संघ 
ववघटन हुने छ। यदद संघ ववघटन भएमा संघको सम्पूणध सम्पवत्त गैर आवासीय नेपाली संघ अजतराषन्रिय समन्वय 
पररषद (एनआरएनए आइभससी) लाई हुनेछ । 
 

अनुसूची १: संघको शपथ 

म………………………………. (नाम थर) सत्यघनरिा एवं वववेकपूवधक शपथ भलनछु् क्रक गैर आवासीय नेपाली संघको यो 
बिधान र यसको अगधनमा िन्ने घनयम उपघनयमहरुको साथै फ्रान्सको संघ संगिन ऐन १९०१ को पालना गनेछु | 
म कदहल्यै पघन ववधानले मलाई ददएको अष्ट्ख्तयारीको दरुुप्रयोग गने एवं पदको गोपघनयता भंग गने कायध गने छैन 
। म गैरआवासीय नेपालीसाँगको मूल्य र मान्यताहरुलाई सदा सवोकृरटताकासाथ आत्मासाथ गने मेरो प्रघतवदतालाई 
अभभव्यक्त गदधछु।  



 

गैर आवासीय नेपाली संघ फ्रान्सको २०२२ को संशोधित बििान     पाना न°15 / 15 

(टीप्पणी : यो नेपाली भाषाको ववधानमा कुनै ववषयमा वा शब्दाथधमा फरक मत वा व्याख्या भएमा फ्रान्सलेी 
भाषाको ववधानलाई मूल आधार माघननेछ ।) 

गैर आवासीय नेपाली सघं फ्रान्सको ववधान २००६, २०११, २०१५, २०२१ को संशोधन 

समाप्त 


