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ूःतावनाूःतावनाूःतावनाूःतावना    
    

    

 नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसनको तेॐो संशोिधत �वधानको दफा १३ को उपदफा 

२ को (ख) बमो�जम नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीयएनको के�ि खो,ने स-व�धमा, सो 

एशोसीयसनको के��िय काय�का.रणी प.रषदबाट िमित २०५९।१२।१० त6अनुसार २४ माच� 

२००३ मा जापानमा नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसनका सदःयह<को बीचमा एउटा के�ि 

खो,नका लािग ूा> औपचा.रक �ःवकृित अनसुार नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसन 

जापान-के�ि ःथापना ग.रएको छ।  
 

 नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसनको �वधान अ�तग�त रहB जापानमा अCययनरत वा 

काय�रत नेपाली इ�	जनीयरह<का बीचमा पेशागत Dहत र सम�ुनितका लािग आपसी सहयोग 

र सुस-व�ध अिभव�ृG गरB नेपालको सवा�Hगीण �वकासको काममा नेपाली इ�	जनीयर 

समदुायको भूिमका ूभावशाली बनाउनका लािग यस के�िको ःथापना ग.रएको हो। 
 

 यो �वधान जापानमा अCययनरत वा काय�रत नेपाली इ�	जनीयरह<को िमित 

२०६२।०५।०४ दे�ख २०६२।०५।१२ स-म त6अनुसार १८-२६ मे २००५ को ई-भेलाबाट पारBत 

भई नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसन के��िय काय�का.रणी प.रषदबाट अनुमोदन भई लागू 

ग.रएको हो। 



दफादफादफादफा १ १ १ १ 

नामनामनामनाम, , , , ठेगानाठेगानाठेगानाठेगाना    रररर    उMेँयह<उMेँयह<उMेँयह<उMेँयह< 

११११. . . . नामनामनामनाम 

 

यस संःथाको नाम "नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसन, जापान-के�ि" र अंमेजीमा "Nepal 

Engineers Association, Japan-Center" रहने छ।  

 

२२२२. . . . ठेगानाठेगानाठेगानाठेगाना 
 

यस संःथाको सिचवालय काय�का.रणी सिमितले अ�यथा िनण�य गरेमा बाहेक काय�का.रणी 

सिमितको सिचवको काय�कP (अDफस वा बासःथान) मा रहने छ। 
 

३३३३. . . . उMेँयह<उMेँयह<उMेँयह<उMेँयह< 

 

यस संःथाका उMेँयह< देहाय बमो�जम हनेछनु :् 

क. नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसनको �बधानमा उ,ले�खत उMेँयह< प.रपूित� गन�का लािग 

काय�रत रहने। 

ख. नेपाल इ�	जनीयस� एशोसीएसनको �बधानमा उ,ले�खत काम, कत�Rय र अिधकारह< 

(जःतैः के��िय चुनाउमा मत जाहेर गनU) उपभोग गनU। 

ग. ई�	जनीय.रङ पेशासँग स-ब��धत �बिभ�न अ�तरा�Xय संघ, संःथाह< बीच नेपाल 

इ�	जनीयस� एशोसीयसनको संब�ध अिभव�ृG गरB पेशागत स	जाल िनमा�ण गन�का लािग 

काय�रत रहने। 

घ. ई�	जनीय.रङ पेशासँग स-ब��धत �वषयह<मा �बिभ�न काय�बमह< (जःतै, सामुDहक 

भेला, बौ�Gक गो\ी, सभा, सेिमनार तथा ू काशनह<) को माCयमबाट पेशागत ]ान र सीपको 

अिभव�ृG तथा आदन-ू दान गरB नेपालको रा�Xय �बकासमा योगदान पु-याउन काय�रत रहने। 



दफादफादफादफा    २२२२ 

के�िकोके�िकोके�िकोके�िको सदःयता सदःयता सदःयता सदःयता, , , , सदःयतासदःयतासदःयतासदःयता    शु,कशु,कशु,कशु,क    रररर    सदःयतासदःयतासदःयतासदःयता    समाि>समाि>समाि>समाि>    

११११. . . . के�िकोके�िकोके�िकोके�िको    सदःयतासदःयतासदःयतासदःयता 

१. यस के�िको सदःय हनकोु  लािग नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीएसनको सदःय भएको 

हनुपनUछ।ु   

२. नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीएसनको सदःय हनु  र सदःयता नवीकरणको लािग आबँयक 

कागजात र दःतुर सDहत यस के�िबाट पिन िनबेदन Dदन सDकनेछ। पऽाचार गदा� ला_ने 

खच� िनवेदक ःवयंले बेहोनु� पनUछ । 

३. यस के�िको सदःय हनु  इ`छुक िनवेदकले काय�का.रणी सिमितले तयार पारेको फम� 

भरB आबँयक दःतुर सDहत िनवेदन DदनुपनUछ।  

 

२२२२....    सदःयतासदःयतासदःयतासदःयता    शु,कशु,कशु,कशु,क    

१. यस के�िको सदःयता शु,क यसै �बधान अ�तरगत बनेको काय�का.रणी सिमितले तोके 

बमो�जम हनेछ।ु  

  

३३३३. . . . सदःयतासदःयतासदःयतासदःयता    समाि>समाि>समाि>समाि>    
िन-न अबःथामा यस के�िको सदःयको सदःयता समा> हनेछःु  

१. जापानमा नबसेमा। 

२. के�िको उदेँय र भावना �बप.रत यस के�िलाई आधात पु_ने काम गरेमा। 

३. सदःय आफa ले सदःयता खारेज गन� चाहेको Rयहोरा सDहतको िनबेदन Dदई काय�का.रणी 

सिमितले �ःवकार गरेमा। 

४. जापानमा ूचिलत कानुन बमोजीमको कुन ैपिन अपराध गरेको ूमा�णत भएमा। 

५. कुन ैपिन कारणबस नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीएसनको सदःयता समा> भएमा । 



दफादफादफादफा    ३३३३ 

संगठनःसंगठनःसंगठनःसंगठनः काय�का.रणी सिमित काय�का.रणी सिमित काय�का.रणी सिमित काय�का.रणी सिमित 

 

११११. . . . पदािधकारBपदािधकारBपदािधकारBपदािधकारB    रररर    सदःयह<सदःयह<सदःयह<सदःयह< 

 

के�िको काय� स	चालन र ू वध�नको िनिमb देहाय अनसुारको पदािधकारB र सदःयह< भएको 

एक  काय�का.रणी सिमित रहने छ। 

   अCयP  - १ 

   उपाCयP  - १ 

   सिचव   - १ 

   कोषाCयP  - १ 

   सदःयह<  - ३  

          -------------- 

      ज-मा ७ जना 

२२२२. . . . िनवा�चनिनवा�चनिनवा�चनिनवा�चन 

 

क. यस के�िको काय�का.रणी सिमितका पदािधकारB र सदःयह<को िनवा�चन एशोसीएसनका 

सदःयह< मCयेबाट एक पद एक मतािधकारको आधारमा गोdय मतदानGारा बहमतकोु  

िनण�यबाट ग.रनेछ। अCयP र सिचव पद बाहेकको लािग उ-मेदवारB नभएमा (िनवा�िचत) 

अCयPको िसफा.रसमा काय�का.रणी पदािधकारB र सदःयह<को बहमतलेु  मनोनयन गन� 

सeनेछन। अCयP ् र सिचव पदको हकमा भने कसैको उ-मेदवारB नभएमा पुन: िनवा�चन 

नै गनु� पनUछ।  

ख. जापानको जुनसुकै Pेऽमा बसोबास गनU भए पिन यस के�िका सदःयह<लाई काय�का.रणी 

सिमितको कुन ैपिन पदका लािग उ-मेदवार हनु  ब�देज रहने छैन।   

ग. मतदान ूकृया कुन ैपिन ईलेeशोिनक माCयम (ईमेल, ई�टरनेट, gयाeस, फोन) वा 



हलाककोु  माCयमवाट पिन गन� सDकने छ। हलाकवाटु  ग.रदा क�-तमा १ ह>ा मनोनयनको 

लािग र क�-तमा २ ह>ा मतदानको लािग Dदनु पनUछ। यो ूकृया के��िय काय�सिमितको 

चुनाउको हकमा पिन लागू हनेछ।ु  

घ. काय�का.रणी सिमितको पदािधकारB भई एउटै पदमा लगातार २ पटकको पदाविध पुरा 

गरB सोहB पदका लािग लगातार तेौोपटक िनवा�चनमा उ-मेदवार हनु  पाउने छैन। तर 

काय�का.रणी सिमित सदःयको हकमा भने यो ब�देज रहने छैन ।  

 

३३३३. . . . पदाविधपदाविधपदाविधपदाविध 

 

काय�का.रणी सिमितको पदाविध सामा�यतया १ वष�को हनेछ।ु  असामा�य प.र�ःथितमा 

बाहेक साधारणतया ू iयेक वष� मे मDहनाको १ ता.रकमा नयाँ काय�का.रणी सिमितले काय� 

सु< ग.रसeन ुपनUछ। 
 

४४४४. . . . कत�Rयकत�Rयकत�Rयकत�Rय    रररर    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार  

 

कककक. . . . काय�काय�काय�काय�    सिमितसिमितसिमितसिमित 

 

अ. के�िको साधारण सभाको नीित िनदUशन अ�तग�त रDह तथा के��िय काय�लयसंग सम�वय 

राखी के�िको उMेँय ूाि>को लािग काय�रत रहB काम गनु� पनUछ। 

आ. के�िको दैिनक काय� स	चालन गनु�पनUछ। 

इ. यस के�िको साधारणसभा ूित उbरदायी रहने छ। 

ई. के�िको उMेँय ूाि> तथा समु�नितको लािग �विभ�न काय�बमह< तजु�मा तथा 

काया��वयन गनु� पनUछ। 

उ. के��िय काया�लयसंग िनयिमत स-व�ध कायम राखी यस के�ि र एशोसीएसनको के�िBय 

काया�लयको गित�विधह<को आदान ूदान गनु�पनUछ। 

ऊ. के�िको काय�बम तथा गित�विधह< स	चालन गन� सहयोग पु_ने खालका समसामियक 

सुचना, सामामी आDदको संकलन गनU। 

ए. अ�तरा�Xय Pेऽमा उपलkध पेशागत, समसामियक बौ�Gक तथा ूा�]क �वकासको 



स-व�धमा के�िका साधारण सदःयह<लाई सुसूिचत गराउने। 

ऐ. यसै �बधानको दफा २ को उपदफा २ (ग) मा उ,ले�खत माmामबाट यस के�िका 

सदःयह<को �बचमा नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीयसन के��िय पदािधका.रको लािग हनेु  

चुनाउ स-प�न गराउने र नितजा नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीयसनलाई जाहेर गनU। 

ओ. यस के�िको काय�का.रणी सिमितको वठैक वष�को क�-तमा पिन ४ पटक गनु�पनUछ। 

बैठक ईमेल वा वेबको माCयमबाट गन� सDकनेछ। 

औ. क�-तमा वष�को १ पटक के�िको साधारण-सभा बोलाउनु पनUछ। 

अं. काय�सिमितको काया�विध समा> हनुु  भ�दा क�-तमा २० Dदन अगाDड चुनाउ आचारसँDहता 

र िनदUशन सDहत यसै के�िका साधारण सदःयह< मCयेबाट एक ३ सदःयीय चुनाव आयोग 

गठन गरB नयां काय�सिमितको चुनाउको ूकृया सु< गनु� पनUछ। 
 

खखखख.  .  .  .  के�िकाके�िकाके�िकाके�िका    पदािधकारBकोपदािधकारBकोपदािधकारBकोपदािधकारBको    कत�kयकत�kयकत�kयकत�kय    एवंएवंएवंएवं    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

 

अअअअ. . . . अCयPअCयPअCयPअCयP 

 

१. के�िको वैधािनक ूमुखको <पमा नेतiृव ूदान गनU। 

२. के�िको ूितिनिधiव गनU। 

३. के�िको कुन ैपिन वैठक सभामा कुन ैकुरामा िनण�य गदा� मत वरावर भएमा िनणा�यक 

मत Dदने। 

४. आफू वा के�ि �व<Gको अ�वpासमा छलफल हनेु  साधारण सभामा वाहेक के�िको 

साधारण सभामा अCयPता गनU। 

५. के�िको उMेँय, Dबयाकलाप, एशोसीएसनको �वधानको आसय अनसुार काम भए नभएको 

रेखदेखका साथै काया��वयनको पूण� �ज-मेवारB वहन गनU। 

६. के�िको वैठक बोलाउने िनदUशन तथा �ःवकृित Dदन सeने। 

७. यस के�िको �वधान तथा यस अ�तरगत बनेको िनयम उप-िनयमले Dदएको अिधकारको 

उपयोग तथा कत�kयको पालना गनU। 



८. आgनो केDह वा स-पूण� अिधकार र आgनो उbरदाियiवको कुन ैकाम उपाCयPलाई 

ूiयायोजन गन� सeने । 

९. आgनो काय�सिमितको पदाविधको अ�तमा आgनो र के�िका पदािधकारBको �ज-मामा 

रहेको नगद तथा �ज�सी kयहोरा नयां काय�सिमितका पदािधकारBह<लाई �ज-मेवारB 

हःताना�तरण गनु� पनUछ। 
 

आआआआ....    उपाCयPउपाCयPउपाCयPउपाCयP 

 

१. अCयPको अनपु�ःथितमा अCयPका स-पूण� अिधकार र दाियiव िनबा�ह गनU। 

२. अCयPले ूiयायोजन गरेको अिधकार र दाियiव बहन गनU। 

३. के�िका सदःयह<को लगत राqे र अCयाविधक गनU । 

४. उिचत कारण देखाई अCयPले Dदएको रा�जनामा काय�का.रणी सिमितले ःवीकृत गरेमा 

.रr पदमा बाँDक पदाविधको लािग अCयPको हैिसयतमा यसै �बधानको दफा ३ खsड ४ 

ख (अ) मा उ,ले�खत  स-पूण� अिधकार र दाियiव िनबा�ह गनU। 
 

इइइइ....    सिचव 

 

१. अCयPको राय समेत िलई दैिनक काय� स	चालन गनU। 

२. सधारणसभा एवं के�िका नीित िनदUशन तथा काय�बम काया��वयन गनU। 

३. साधारणसभामा वा�ष�क ूितवेदन तथा काय�बमह< पेश गनU। 

४. अCयPलाई सभा अगावै के�ि स-व��ध स-पूण� गित�विधको पूण� जानकारB Dदने। 

५. अCयPको परामश� एवं ःवीकृितमा सभा वैठक आDद वोलाउने र स	चालन गनU। 

६. के�िको वैठकका लािग ूःताव सDहतको सुचना के�िका सदःयह<लाई Dदने। 

७. के�िको �विभ�न सभा वैठकमा भएका आदेश तथा िनण�यह<को माई�यूट कायम राqे। 

८. के�िको तफ� बाट पऽ kयवहार गनU। 

९. यस के�िका काय�बम तथा गित�विधह<को वारेमा यस के�िका साधारण सदःयह< तथा  

स-व��धत  सवैलाई उपलkध संचार माmाम उपयोग गरB जानकारB एव ंू चार ू सार गनU। 



११. यस के�िको �वधान तथा सो अ�तग�त वनेको यस िनयम उप-िनयममा उ,ले�खत 

अिधकारको उपयोग र पालना गनU।  

१२. आgनो काया�विधको अ�तमा आgनो �ज-मामा रहेका दःतावेज, कागजात तथा अ�य 

kयहोरा नविनयुr सिचवलाई हःताना�तर गनु�पनUछ। 
 

ईईईई....    कोषाCयPकोषाCयPकोषाCयPकोषाCयP 

 

१. के�िको स-पितका साथै कोष तथा लेखा स-व��ध स-पूण� उbरदाियiव वहन गनU। 

२. के�िको वा�ष�क वासलात के�िको काय�का.रणी सिमित माफ� त साधारणसभामा पेश गनU। 

के�िको वा�ष�क वजेट काय�का.रणी सिमितको परामश�मा तजु�मा गनU। 

३. काय�का.रणी सिमितको वैठकमा के�िको आिथ�क �ःथित पेश गनU। 

४. आgनो काया�विधको अ�तमा आgनो �ज-मामा रहेको आिथ�क (नगद तथा �ज�सी) 

kयहोरा नविनयुr कोषाCयPलाई हःताना�तर गनु� पनUछ। 
 

उउउउ. सदःयसदःयसदःयसदःय 

१. काय� सिमितको बैठकमा भाग िलई आgनो राय तथा मत जाहेर गनU । 

२. काय� सिमितले �ज-मा Dदएको काय� स-पादन गनU  । 
 

३३३३....५५५५    पदाविधपदाविधपदाविधपदाविध    समाि>समाि>समाि>समाि> 

 

अ. यस के�िको सदःय नरहेमा काय�का.रणी सिमितका पदािधकारBह<को पदाबिध ःवतहः 

खारेज हनेछ।ु  

आ. अCयP वाहेक अ�य पदािधकारBले उिचत कारण देखाई अCयPलाई स-बोधन गरB 

काय�का.रणी सिमित समP रा�जनामा Dदन सeनेछन।् काय�का.रणी सिमितको समेत 

स,लाहमा अCयPले उr कारण उिचत लागेमा नीजको रा�जनामा ःवीकृत गन� सeनेछन।् 

सिचवको हकमा काय�का.रणी सिमितको बहमतकोु  आधारमा सिमित िभऽैबाट .रr पदह<मा 

मनोनयन गनु�पनUछ भने अ�य पदह<मा अCयPको िसफा.रसमा काय�का.रणी पदािधकारB 

र सदःयह<को बहमतलेु  मनोनयन गन� सeनेछन।्  



इ. अCयPले उिचत कारण देखाई काय�का.रणी सिमित समP रा�जनामा Dदन सeनेछन ्। 

रा�जनामाको बेहोरा के�िका सदःयहtलाई पिन सूिचत गराउनु पनUछ । काय�का.रणी 

सिमितले वहमतकोु  आधारमा उr रा�जनामा ःवीकृत गनUछ र उपाCयPलाई �ज-मेवारB 

सु�-पनेछ । उिचत कारण देखाई उपाCयPले �ज-मेवारB निलएमा काय�सिमित िभऽैबाट 

बहमतकोु  आधारमा १ जनालाई उr �ज-मेवारB Dदइने छ। 

ई. यसै �बधानको दफा ४ को उपदफा ४ मा उ,ले�खत गणपूरक संuयाको उप�ःथित रहेको 

साधारण-सभाको दईु-ितहाई सदःयह<को वहमतGाराु  काय�का.रणी सिमितका कुन ैपिन 

पदािधकारBलाई अ�वःवासको ू ःतावGारा हटाउन सDकनेछ । यो ू कृयाबाट .रr पदह<मा 

iयDह साधारण-सभाको बहमतलेु  बाँDक अविधका लािग के�िका सदःयह<बाट मनोनयन 

गनUछ । 



दफादफादफादफा    ४४४४ 

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण----सभासभासभासभा 
 

११११. . . . प.रभाषाप.रभाषाप.रभाषाप.रभाषा    रररर    अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार 

 

के�िका सबै सदःयह<को समुहलाई साधारण-सभा भिननेछ जुन के�िको सवv`च अHग 

हनेछ।ु  यो सभा साधारणतया ईमेल वा वेबको माCयामबाट गन� सDकनेछ। 
  

२२२२....    साधारणसाधारणसाधारणसाधारण----सभाकोसभाकोसभाकोसभाको    ूकारूकारूकारूकार 

 

क. बा�ष�क साधारण-सभा: वष�को एकपटक वा�ष�क साधारण-सभा बःनेछ। यःतो सभाको 

लािग सभा हनुु  भ�दा घDटमा ७ Dदन अगावै काय�का.रणी सिमितले सभामा छलफल हुने 

�बषय समेत समावेश गरB सबै सदःयह<लाई सूचना Dदनु पनUछ। 

ख. �वशेष सधारण-सभा: बा�ष�क साधारण-सभा भ�दा िभ�न समयको �बशेष प.र�ःथितमा 

(जःत:ै अ�वःवासको ू ःताव, �वधान संशोधन) काय�का.रणी सिमितले क�-तमा ७ Dदनको 

अिमम सूचना Dदएर �वशेष साधारण-सभा बोलाउन सeनेछ। �वशेष सधारण-सभा 

काय�का.रणी सिमितको दईु-ितहाई बहमतलेु  आबःयक ठानेमा अथवा यस के�िका स-पूण� 

सदःयह<को २५ ू ितशत सदःयह<ले उिचत कारणसDहत माग गरेमा, माग गरेको बDढमा 

१५ Dदन िभऽ, �बशेष साधारण-सभा बोलाउनु पनUछ। 
  

३३३३....    साधारणसाधारणसाधारणसाधारण----सभाकोसभाकोसभाकोसभाको    समयाबिधसमयाबिधसमयाबिधसमयाबिध 

 

साधारण-सभाको समयाबिध काय�का.रणी सिमितले तोके बामो�जम, बDढमा १० Dदनको, 

हनेछ।ु  

  

 



४४४४....    गणपूरकगणपूरकगणपूरकगणपूरक    संuयासंuयासंuयासंuया 
 

१. वा�ष�क साधारण-सभामा स-पूण� सदःय संuयाको ५०    ूितशत सदःयह<को 

उप�ःथितलाई गणपूरक संuया मािननेछ। तोDकएको समयाबिध िभऽ गणपूरक संuया अपुग 

भएमा काय�का.रणी सिमितले समयाबिध, बDढमा ३ Dदन, बढाउन सeनेछ। बढाइएको 

समयाबिध िभऽ पिन गणपूरक संuया नपुगेमा जितसुकै संuयामा उप�ःथित भए पिन iयो 

बा�ष�क साधारण-सभालाई वैध मािननेछ। 

२. �वशेष साधारण-सभाको हकमा स-पूण� सदःय संuयाको क�-तमा ५० ूितशत 

सदःयह<को उप�ःथित आवँयक हनेछ।ु  �बशेष सधारण-सभाको हकमा तोDकएको 

समयिभऽ गणपूरक संuया नपुगेमा iयःतो �बशेष साधारण-सभा ःबतहः खारेज हनेछ।ु   

३. वेवबाट ग.रने साधारण-सभा (बा�ष�क वा �बशेष) को हकमा ईलेeशोिनक ूितकृयाको 

आधारमा एक जनाबाट जितसुकै संuयामा ू ितकृया आए पिन एक वटाको दरले उप�ःथित 

गिनने छ। 



दफादफादफादफा    ५५५५ 

�वधान�वधान�वधान�वधान संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन 

 

१. यस �वधानको संशोधन यसै �वधानमा तोDकएको गणपूरक संuयाको उप�ःथित रहेको 

साधारण-सभाको दईु-ितहाई वहमतबाटु  गन� सDकने छ। 

२. यो �बधान स-ब��ध कुन ै�बबाद उठेमा नेपाल ई�	जनीयस� एशोसीयसनको ूचिलत 

�बधान बमोजीम हुनेछ। 
 

 

ूथम संशोधन  

 

यस के�िको िमित २०६६।१२।२० दे�ख २०६६।१२।२५ (त6अनुसार अ�ूल २-७, २०१०) स-म 

स-प�न बा�ष�क सधारण सभामा सव�स-मत tपमा पा.रत भए अनुसार यस के�िको अHमजी 

नाम Nepal Engineers’ Association – Japan Chapter लाई सशंोधन गरB Nepal 

Engineers’ Association – Japan Center बनाइएको हो । 
 


