नेपाली जनूगितशील मंच, नवेर्
िबधान २०१० (िब.सं. २०६७)
ूःतावना

पिरच्छे द २: संगठनको कायर्क्षेऽ तथा
उद्दे ँयहरु

करीब दईसय
पच्चास बषर् लामो नेपालको मध्ययुगीन
ु

२.१) कायर्क्षेऽ

आिथर्क िबपन्नताका कारण उत्पन्न पिरिःथित र दे शमा

गिरएअनुसार सबै कायर्हरु नेपाली जनूगितशील मंच

सामन्ती राज्यसत्ताले सृजना गरे को राजनैितक संकट तथा
भएको िबगतको राजनैितक द्वन्दबाट कितपय नेपालीहरु
िबःथािपत

हनु
ु परे को छ। आफ्नै दे शिभऽ रोजगारका

अवसरहरु ूाप्त नहँु दा आज लाखौ नेपालीहरु खाड़ी मुलक
ु

यस िबधानको ूःतावना तथा पिरच्छे दहरुमा ब्यवःथा

नवेर्को कायर्क्षेऽिभऽ परे को मािनने छ। आवँयकता

अनुसार नवेर्का िबिभन्न सहरहरुमा मंचका क्षेऽीय तथा

ःथािनय शाखाहरु खोली िबःतार गनर् सिकने छ।

लगायत िवश्वका अन्य दे शहरुमा जानुपनेर् बाध्यता छ। यसै

साधारणतया मंचको कायर्क्षेऽ नवेर्भरी रहने छ तर

खोज्दै

सिकनेछ।

िसलिशलामा मानवीय संरक्षण तथा रोजगारका अवसरहरु
नेपालीहरु

यूरोपको उत्तरी दे श नवेर्मा समेत

आवँयकता हे री नेपालमा पिन कायर्बम सञ्चालन गनर्
यो

िबधान

नवेर्िजयन

सरकारको

आईपुगेकाछन। यसको अलावा उच्चिशक्षा अध्ययन गनेर्

अिधकारवाला संःथामा दतार् गिरनेछ।

अःथायी रूपले नवेर्मा बसोवास रहीआएको छ ।

२.२ उद्दे ँयहरु

राजनैितक, आिथर्क, शैिक्षक, रोजगारी वा बसाइसराइ

दे शूेमी तथा ूगितशील नेपालीहरुलाई संगिठत गनेर्,

तथा दक्ष जनशिक्तका रुपमा कायर्रत नेपालीहरुको ःथायी

जःता कारणले आफ्नो दे श, समाज तथा घरपिरवारबाट
टाढा रहदाको अवःथामा संगिठत हन
ु चाहने, दे शूित
िचंितत अथार्त नेपालको उन्नित र ूगितको सिदक्षा राख्ने,

दे शभिक्त तथा राष्टर्ीय भावनाले अिभूेिरत हने
ु , नेपाल
लगायत अन्य दे शमा हने
ु गरे का न्यायपूणर् आन्दोलनूित

ऐक्यबद्धता जाहे र गनेर् तथा मानब अिधकार संरक्षणका

िनिम्त िबयाशील हुने

संपण
ू र् दे शूेमी तथा ूगितशील

नेपालीहरुलाई संगिठत गनेर् उद्दे ँयले यस मंचको ःथापना
गिरएको छ।

१.१) यस संगठनको नाम Ôनेपाली जनूगितशील मंच, नवेर्Õ

तथा छोटकरीमा ूगितशील मंच, संगठन वा संःथा र

अंमेजी भाषामा ‘Nepalese People’s Progressive
भिनने छ ।

२.२.२)

नेपालको

रािष्टर्यता,

नेपाली

जनताको

सावर्भौमसत्ता तथा राष्टर्ीय अखंडताको रक्षाथर् िबिभन्न

कायर्बमहरु संचालन गनेर्,

२.२.३) नवेर्मा बसोवास गनेर् नेपालीहरुलाई परे का
समःयाहरु समाधान गनर् आवँयक सहयोग गनेर्,

२.२.४) नेपाल लगायत िवश्वका अन्य मुलक
ु मा हने
ु

न्यायपूणर् आन्दोलनहरुूित ऐकेबद्धता जाहे र गनेर्,

२.२.५)

रािष्टर्य तथा अन्तराष्टर्ीय ःतरबाट नेपालमा

मानवअिधकार बहाली गनर् र सबै ूकारका िबभेद

पिरच्छे द १: नाम तथा पिरचय

Forum, Norway’

२.२.१) नवेर्मा ःथायी अःथायी रूपले बसोवास गनेर्

तथा छोटकरीमा ÔNPPF-Norway’

१.२) यस संगठनको छाप, िचन्ह तथा लोगो पिरच्छे द १५

मा ब्यवःथा गिरएअनुसार हने
ु छ।

१.३) यस संगठनको औपचािरक कायार्लय ओःलोमा रहने

छ।

१.४) यस संगठनको सम्मलेन अथार्त अिधबेशन ूत्येक दई
ु

बषर्मा गिरनेछ भने साधारणसभा ूत्येक बषर् हने
ु छ।

१.५) मंचको ूथम अिधबेशन, २९ अगःत २०१०, द्वारा
सवर्सम्मत ःवीकृ त यो िवधान अिधबेशनमा ूाप्त भएका

सुझावहरू समायोजन गरी लागु गिरएको छ ।

अन्त्य गनर् नवेर्मा भएका सम्बंिधत संघसंःथािसत

सम्बन्ध ःथािपत गरी सहकायर् गनेर्,

२.२.६) नेपालको आिथर्क िवकासमा ूभावकारी भूिमका
िनवार्ह गनर् नवेर्िजयन सरकारी िनकाय,

गैरसरकारी

संघसंःथा तथा कंपनीहरुिसत सम्पकर् ःथािपत गनेर्,

२.२.७) नेपाल र नवेर्वीच ःथािपत सामािजक एवं
सांःकृ ितक सम्बन्धलाई अिभबृिद्ध

गदैर् नेपालको

पयर्टन लगायत अन्य क्षेऽको िवकासमा सहयोग गनेर्,

२.२.८) नवेर्का िविभन्न सहरमा िबयाशील नेपाली

संघसंःथाहरुिसत

सम्वन्ध

ःथािपत

सहयोग तथा िमऽता िवःतार गनेर्,

गरी

आपसी

२.२.९) यूरोपका िविभन्न दे शहरुमा ःथािपत नेपाली
जनूगितशील संगठनहरु, नेपाली ऐकेबद्दता मंचहरु

तथा संयुक्त नेपाली मोचार् यूरोपिसत भाईचारा सम्वन्ध
कायम गनेर् ।
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पिरच्छे द ३: सदःयता ूािप्त तथा खारे जी
३.१) िनम्न अवःथामा यस ूगितशील मंचको सदःयता ूाप्त

४.५) मानाथर् सदःयता

नेपालको

िवकासमा

उल्लेख्य

योगदान

िदएका

गनर् सिकनेछ:

नवेर्िजयन तथा अन्य दे शका नागिरकलाई मानाथर्

गनेर्, १८ बषर् उमेर पुगेका तथा नवेर्मा बसोवास गनेर् दे शूेमी

सम्बन्धी

३.१.१) यस िबधानको ूःतावना तथा उद्दे ँयहरु अंगीकार

सदःयता िदन सिकने छ। मानाथर् सदःयता िदने
िनणर्य

गनेर्

अिधकार

कायर्सिमितमा

तथा ूगितशील नेपालीहरु,

िनिहत रहनेछ ।

ूितबद्धता जाहे र गनेर् नवेर्िजयन तथा अन्य मुलक
ु का

साधारण सदःयताको लािग बािषर्क शुल्क १०० बोनर,

३.१.२) संगठनको िबधान अथार्त उल्लेिखत उद्दे ँयहरुूित

४.६) सदःयता शुल्क

नागिरकहरु,

पािरवािरक सदःयताको लािग बािषर्क शुल्क १५०

सिकनेछ:

३०० बोनर र आजीवन सदःयताको लािग एकमुष्ट

३.२) िनम्न अवःथामा यस मंचको सदःयता खारे ज गनर्

बोनर, संःथागत सदःयताको लािग बािषर्क शुल्क

३.२.१) संगठनको िवधान िवपरीत कायर् गरे को पाइएमा,

१००० बोनर ितनुप
र् नेर्छ ।

३.२.२) संगठनको आिथर्क हरिहसाब िहनािमना गरे को

ूमािणत भएमा,

३.२.३)

सदःयता

नबुझाएमा,

शुल्क

तोिकएको

समयाविधिभऽ

४.७) सदःयको अिधकार

िनयमानुसार

साधारण

आफू चुिनने तथा अरुलाई चुन्ने अिधकार सुरिक्षत
रहनेछ ।

ठहिरएमा।

महािधवेशनमा

पिरच्छे द ४: सदःयताको िकिसम तथा अिधकार
४.१) साधारण सदःयता

यस िवधानमा उल्लेख भए अनुसार योग्यता पुगेको

ब्यिक्तले िनयमानुसार सदःयता शुल्क बुझाई संगठनको

पािरवािरक

सदःयता तथा आजीवन सदःयता ूाप्त ब्यिक्तलाई

३.२.४) संगठनको िहत िवपरीत कायर् गरे को ठहरे मा,

३.२.५) कुनै पिन अपरािधक िबयाकलपमा संलग्न भएको

सदःयता,

एकजना

संःथागत सदःयता ूाप्त संघसंःथाको

ूितिनिधले

भाग

वािषर्क

िलई

साधारणसभा

वा

कायर्सिमितका

पदािधकारीहरु चुन्ने तथा सल्लाह सुझावहरू राख्ने

अिधकार ूयोग गनर् पाउनेछ। मानाथर् सदःयता ूाप्त

ब्यिक्तलाई आफू चुिनने तथा अरुलाई चुन्ने अिधकार

नरहने तर वािषर्क साधारणसभा वा महािधवेशनमा

भाग िलने तथा सल्लाह सुझावहरू राख्ने अिधकार

साधारण सदःयता ूाप्त गनर् सक्ने छ ।

पूणर् रूपले सुरिक्षत रहनेछ ।

पािरवािरक सदःयता भन्नाले ौीमान, ौीमती तथा १८

पिरच्छे द ५: संगठनको िबःतार

छोराछोरीहरूको हकमा

सांगठिनक िबभाग, ूचारूसार तथा ूकाशन िबभाग,

४.२) पािरवािरक सदःयता

वषर् उमेर नपुगेका छोराछोरीहरू भन्ने बुिझनेछ, तर
मतािधकार नभएको मािननेछ ।

५.१)

संगठन िबःतार तथा

सुििढीकरण

गनर्

पिरवारले संगठनको सदःयता िलन चाहे मा िनयमानुसार

आिथर्क िबभाग, सांःकृ ितक िवभाग आिद गठन गनर्

सक्नेछ ।

सहरहरुमा क्षेऽीय तथा ःथािनय शाखाहरु िनमार्ण गरी

सदःयता शुल्क बुझाई

पिरवािरक सदःयता ूाप्तगनर्

४.३) आजीवन सदःयता

संगठनको िजम्मेवार तहमा बसेर लामो समयसम्म यस

संःथाको उद्दे ँय ूािप्तको िनिम्त सिबय योगदान िदएको

तथा संःथाको उद्दे ँयहरुूित भिवंयमा पिन ूितबद्ध

रहने ब्यिक्तले आजीवन सदःयताको लािग आबेदन िदन

सक्नेछ। आजीवन सदःयता िदने/निदने वा बदर गनेर्

संपूणर् अिधकार कायर्सिमितमा िनिहत रहनेछ ।
४.४) संःथागत सदःयता

यस मंचको उद्दे ँय ूित सकारात्मक हने
अन्य कुनै
ु

संघसंःथाले यस मंचको संःथागत सदःयता िलन सक्नेछ।

सिकनेछ

।

आवँयकता

हे री

नवेर्का

िबिभन्न

संगठन िबःतार गनर् सिकनेछ ।

५.२) कायर्सिमितले हरे क िबभागका लािग िबभागीय

ूमुख चयन गनर् सक्नेछ।

५.३)

हरे क

िबभागको

कायर्िदशा

कायर्सिमितको

िनणर्यअनुसार िबभागीय ूमुखले िनधार्रण गनर्सक्नेछ।

पिरच्छे द ६: संगठनको कायर्सिमित
६.१) यस ूगितशील मंचको कायर्सिमितमा ११ दे िख

१७

जनासम्म

पदािधकारीहरु

जसअनुसार अध्यक्ष

रहन

१ जना, उपाध्यक्ष

सक्नेछन।
२ जना,

महासिचव १ जना, सिचव १ जना, कोषाध्यक्ष १ जना
र सदःयहरु ५ दे िख ११ जनासम्म रहनेछन ।
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६.२) कायर्सिमितिभऽबाट आवँयकता हे री ५ दे िख ७

वािषर्क साधारणसभा/अिधवेशनमा आिथर्क ूितवेदन

जनासम्मको सिचवालय िनमार्ण गनर् सिकनेछ जसमा

पेशगनेर्

सदःय रहन सक्नेछन। सिचवालयले गरे का िनणर्यहरु

७.८) सदःय

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासिचव, कोषाध्यक्ष र एक जना

तथा

अन्य

िजम्मेवारी पूरा गनेर् ।

समयमा

संगठनले

िदएको

कायर्सिमितको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पनेर्छ ।

बैठकमा िनयिमत रूपले उपिःथत हने
ु , कायर्सिमितले

एकितहाइ संख्या रहने गरी सल्लाहकार सिमित चयन गनर्

अनुसार कायर् संपादन गनेर् ।

६.४) नयाँ कायर्सिमितको चयन साधारणतया ूत्येक २/२

पिरच्छे द ८: कायर्सिमितका पदािधकारीहरुको

६.३) संगठनको आवँयकता अनुसार बढ़ीमा कायर्सिमितको
सिकने छ ।

बषर्मा हने
ु महािधवेशनद्वारा गिरनेछ ।

पिरच्छे द ७: कायर्सिमित तथा पदािधकारीहरुको
काम, कतर्ब्य र अिधकार
यस संगठनको उद्दे ँय ूािप्तको लािग िबधानले िदएको

अिधकार

कायर्बमहरु

िनणार्यक

क्षेऽिभऽ

सञ्चालन

बैठकका

रहे र

गनर्

लािग

कायर्सिमितले
सक्नेछ।

िबिभन्न

कायर्सिमितको

आवँयक गणपुरक संख्या

कायर्सिमितका पदािधकारीहरुको ५१% अथार्त बहमत
ु

पदािधकारीहरुको

उपिःथित

हनु
ु पनेर्छ।

कायर्सिमितका

पदािधकारीहरुको काम, कतर्ब्य र अिधकार िनम्नानुसार
हने
ु छ ।

संगठनको बैठकमा अध्यक्षता गनेर्, संगठनको लािग अमता

तथा ूमुख भूिमका िनवार्ह गनेर्, संगठनका तल्ला सिमितहरू

भएको अवःथामा ती सिमितहरुको अनुगमन तथा िनिरक्षण

गनेर्, संगठनको िहत हने
ु गरी िबिभन्न संघ संगठनसंग
तथा

िनणार्यक मत िदने, संगठनलाई अमगितमा लैजाने

कायर्बमहरु पेश गनेर् र त्यसलाई कायार्न्वयन गनेर्/गराउने ।

७.२) उपाध्यक्ष

अध्यक्षको अनुपिःथितमा अध्यक्षले गनेर् संपण
ू र् कायर्हरू पूरा

गनेर् तथा अन्य समयमा संगठनले िदएको िजम्मेवारी पूरा
गनेर् ।

७.३) महासिचव

अध्यक्षको सहमितमा बैठक बोलाउने र सञ्चालन गनेर्,

बैठकमा संगठनको गितिबिध बारे ूकाश पनेर् तथा वािषर्क

साधारणसभा तथा अिधवेशनमा ूितवेदन पेशगनेर् तथा

पद िरक्तता तथा पदपूितर्
८.१) मृत्यु भएमा, राजीनामा िदएमा, िबधान िबपरीत
कायर् गरे मा, िबना सूचना लगातार तीन

पटकसम्म

बैठकमा अनुपिःथत भएमा तथा तोिकएको समय
िभऽ

सदःयता

८.२)

उपरोक्त

शुल्क

नबुझाएमा

कायर्सिमितका

पदािधकारीको पद िरक्त भएको मािननेछ।
अवःथामा

कायर्सिमितले

साधारण

सदःयबाट पद पूितर् गनर् सक्नेछ ।

पिरच्छे द ९: साधारणसभा तथा अिधबेशनको
काम, कतर्ब्य र अिधकार
९.१) यस संगठनको सदःयता ूाप्त गरे का बहमत
ु

७.१) अध्यक्ष

सम्पकर् तथा समन्वय कायम गनेर्, बैठक बोलाउने

िदएको िजम्मेवारी पूरा गनेर् तथा संगठनको उद्दे ँय

सदःयहरुको उपिःथितलाई साधारण सभा मािननेछ ।
िनयिमत रूपले साधारणसभा बषर्मा एक पटक हने
ु छ ।

९.२) िबशेष पिरिःथितमा जम्मा सदःय संख्याको एक

ितहाई

सदःयहरुले

साधारणसभाको

माग

िलिखत
गरे मा

कारण

एक

सिहत

मिहनािभऽ

कायर्सिमितले साधारणसभाको आयोजना गनुप
र् नेर्छ।
९.३)

साधारणसभाले

कायर्सिमितलाई

सल्लाह, सुझाव तथा िनदेर् शन िदनेछ ।

आवँयक

९.४) साधारण सभाको आवँयक गणपुरक संख्या ५१%

मािननेछ तर गणपुरक संख्या नपुगेको अवःथामा दोौो
पटक उपिःथत संख्यालाई गणपुरक संख्या पुगे सरह
मािननेछ।

९.५) मोचार्को अिधबेशन वािषर्क साधारणसभाले िमित

िनधार्रण गरे अनुसार ूत्येक २ बषर्मा गिरनेछ ।

९.६) साधारणसभा/अिधवेशनमा ूःतुत सांगठिनक

तथा आिथर्क ूितवेदनहरु तथा आगामी

वषर्का

अन्य समयमा संगठनले िदएको िजम्मेवारी पूरा गनेर् ।

कायर्बमहरु सभाले पािरत गनेर्छ।

महासिचवको अनुपिःथितमा िजम्मेवारी वहन गनेर् तथा

पिरच्छे द १०: राजीनामा

७.५) कोषाध्यक्ष

िदन चाहे मा अध्यक्ष समक्ष पेशगनर् सक्नेछन भने

७.४) सिचव

अन्य समयमा संगठनले िदएको िजम्मेवारी पूरा गनेर् ।

संगठनको आिथर्क आय-व्ययको िववरण दरुःत
राख्ने,
ु

१०.१) कायर्सिमितका अन्य पदािधकारीहरूले राजीनामा

अध्यक्षले राजीनामा िदन चाहे मा उपाध्यक्ष माफ़र्त कायर्
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सिमितमा पेशगनर् सक्नेछन ।

उपरोक्त राजीनामालाई

१३.२)

ौोत

संकलन

र

ब्यवःथापनका

िनिम्त

कायर्सिमितको बैठकले िनणर्यगरी ःवीकृ त गनर्सक्नेछ ।

कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा लेखा सिमित िनमार्ण गनर्

पिरच्छे द ११ : अिबश्वासको ूःताव

१३.३) आिथर्क कारोबारको ब्यवःथापन गनर् संःथाको

११.१) कायर्सिमितको कुनै पदािधकारी उपर कायर्सिमितका

३३% सदःयहरूले अिवश्वासको िलिखत ूःताव ल्याएमा

कायर्सिमितको दईितहाई
बहमतले
गरे को िनणर्य मान्य
ु
ु

हने
ु छ ।

१२.१) कायर्सिमितको िनवार्चन साधारण, पािरवािरक तथा

आजीवन सदःयहरु मध्येबाट गिरनेछ।

१२.२) कायर्सिमितको चयन सहमितय अथवा िनवार्चन
ूणालीद्वारा गिरनेछ । िनवार्चन गनुप
र् नेर् अवःथामा गोप्य

मतदानद्वारा िनवार्चन सम्पन्न गिरनेछ ।
कायर्सिमितको

िनवार्चन

सिमितले सम्पन्न गनेर्छ ।

नाममा बैंक खाता खोली कोषाध्यक्ष तथा अध्यक्ष वा

महासिचवको

गिरनेछ।

पिरच्छे द

पिरच्छे द १२: िनवार्चन

१२.३)

सिकनेछ ।

चुिनएको

िनवार्चन

पिरच्छे द १३: आिथर्क ौोत
१३.१) संगठनको आिथर्क ौोतका रुपमा सदःयता शुल्क,

चंदा अिभयान, िबशेष सहयोग, ूकाशन तथा ूदशर्नी र

रािष्टर्य तथा अन्तरार्ष्टर्ीय ौोतहरु हने
ु छन ।

संयुक्त

१४:

रोहवरमा

िबधान

खाता

सञ्चालन

संसोधन

तथा

ब्याख्या
१४.१) यस संगठनको िबधानको ब्याख्या गनेर् अिधकार

कायर्सिमितमा िनिहत हने
ु छ।

१४.२) िबधान संसोधन गनुर् परे मा कायर्सिमितको

दईितहाई
बहमतले
संसोधन गनर् सक्नेछ तर संसोिधत
ु
ु

धाराहरु अिधबेशनमा

उपिःथत सदःय

दईितहाई
बहमतद्वारा
अनुमोिदत हनु
ु
ु
ु पनेर्छ।

संख्याको

पिरच्छे द १५: िचन्ह र छाप
१५.१) गोलो आकारमा सागरमाथा अंिकत बाया नेपाल

र दाया नवेर्को रािष्टर्य झण्डा अंिकत िचन्ह संगठनको

िचन्ह र छाप हने
ु छ । गोलाकारमा Nepalese
People’s Progressive Forum, Norway Estd.
2009 रहे को हने
ु छ ।
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