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स्तावना 
 

 

 नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसनको त ोे  सशोिधतं  िवधानको दफा १३ को 
उपदफा २ को (ख) बमोिजम नपाले  इि नीयसर् एशोसीयएनको कन्े  खोल्न े
सम्वन्धमा, सो एशोसीयसनको किन् ये  कायर्कािरणी पिरषदबाट िमित 
२०५९।१२।१० त अनसारु  २४ माचर् २००३ मा जापानमा नपाले  इि नीयसर् 
एशोसीएसनका सदस्यह को बीचमा एउटा कन्े  खोल्नका लािग ा  औपचािरक 
िस्वकितृ  अनसारु  नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसन जापान-कन्े  स्थापना गिरएको छ।  
 

 नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसनको िवधान अन्तगर्त रही जापानमा अध्ययनरत 
वा कायर्रत नपालीे  इि नीयरह का बीचमा पशागते  िहत र सम ितकाु  लािग आपसी 
सहयोग र ससम्वन्धु  अिभविृ  गरी नपालकोे  सवार् ीण िवकासको काममा नपालीे  
इि नीयर समदायकोु  भिमकाू  भावशाली बनाउनका लािग यस कन् कोे  स्थापना 
गिरएको हो। 
 

 यो िवधान जापानमा अध्ययनरत वा कायर्रत नपालीे  इि नीयरह को िमित 
२०६२।०५।०४ दिखे  २०६२।०५।१२ सम्म त अनसारु  १८-२६ म े२००५ 
को ई-भलाबाटे  पारीत भई नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसन किन्े य कायर्कािरणी 
पिरषदबाट अनमोदनु  भई लाग ूगिरएको हो। 



दफा १ 

नाम, ठगानाे  र उ शे्यह  

१. नाम 
 
यस सस्थाकों  नाम "नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसन, जापान-कन्े " र अ जीमां े  
"Nepal Engineers Association, Japan-Chapter" रहन ेछ।  
 

२. ठगानाे  
 
यस सस्थाकों  सिचवालय कायर्कािरणी सिमितल ेअन्यथा िनणर्य गरमाे  बाहके 
कायर्कािरणी सिमितको सिचवको कायर्कक्ष (अिफस वा बासस्थान) मा रहन ेछ। 
 

३. उ शे्यह  
 
यस सस्थाकां  उ ेश्यह  दहाये  बमोिजम हनछनु े ्: 

क. नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसनको िबधानमा उल्लिखते  उ ेश्यह  पिरपितर्ू  गनर्का 
लािग कायर्रत रहन।े 
ख. नपाले  इि नीयसर् एशोसीएसनको िबधानमा उल्लिखते  काम, कतर्ब्य र 
अिधकारह  (जस्तःै किन् ये  चनाउमाु  मत जाहरे गन) उपभोग गन। 

ग. ईि नीयिरङ पशासगे ँ  सम्बिन्धत िबिभ  अन्तराि य सघं, सस्थाहं  बीच नपाले  
इि नीयसर् एशोसीयसनको सबन्धं  अिभविृ  गरी पशागते  स ाल िनमार्ण गनर्का लािग 
कायर्रत रहन।े 

घ. ईि नीयिरङ पशासगे ँ  सम्बिन्धत िवषयह मा िबिभ  कायर् मह  (जस्त,ै 
सामिहकु  भलाे , बौि क गो ी, सभा, सिमनारे  तथा काशनह ) को माध्यमबाट 
पशागते  ान र सीपको अिभविृ  तथा आदन- दान गरी नपालकोे  राि य िबकासमा 
योगदान प-ुयाउन कायर्रत रहन।े 



 
दफा २ 

कन् कोे  सदस्यता, सदस्यता शल्कु  र सदस्यता समाि  
१. कन् कोे  सदस्यता 

 
१. यस कन् कोे  सदस्य हनकोु  लािग नपाले  ईि नीयसर् एशोसीएसनको सदस्य भएको 
हनपनछ।ु ु   
२. नपाले  ईि नीयसर् एशोसीएसनको सदस्य हनु र सदस्यता नवीकरणको लािग 
आबश्यक कागजात र दस्तरु सिहत यस कन् बाटे  पिन िनबदने  िदन सिकनछ।े  प ाचार 
गदार् लाग्न ेखचर् िनवदके  स्वयलं ेबहोनर्े  ुपनछ । 

३. यस कन् कोे  सदस्य हनु इच्छकु िनवदकले  ेकायर्कािरणी सिमितल ेतयार पारकोे  
फमर् भरी आबश्यक दस्तरु सिहत िनवदेन िदनपनछ।ु   
 
२. सदस्यता शल्कु  
१. यस कन् कोे  सदस्यता शल्कु  यस ैिबधान अन्तरगत बनकोे  कायर्कािरणी सिमितल े
तोके बमोिजम हनछ।ु े  
  

३. सदस्यता समाि  
िनम्न अबस्थामा यस कन् कोे  सदस्यको सदस्यता समा  हनछःु े  
१. जापानमा नबसमा।े  
२. कन् कोे  उदश्ये  र भावना िबपिरत यस कन् लाईे  आधात पग्नु  ेकाम गरमा।े  
३. सदस्य आफल ेसदस्यता खारजे  गनर् चाहकोे  ब्यहोरा सिहतको िनबदने  िदई 
कायर्कािरणी सिमितल ेिस्वकार गरमा।े  
४. जापानमा चिलत काननु बमोजीमको कनु  ैपिन अपराध गरकोे  मािणत भएमा। 
५. कनु  ैपिन कारणबस नपाले  ईि नीयसर् एशोसीएसनको सदस्यता समा  भएमा 
। 



दफा ३ 

सगठनःं  कायर्कािरणी सिमित 
 
१. पदािधकारी र सदस्यह  
 
कन् कोे  कायर् स ालन र वधर्नको िनिम  दहाये  अनसारकोु  पदािधकारी र सदस्यह  
भएको एक  कायर्कािरणी सिमित रहन ेछ। 

   अध्यक्ष  - १ 

   उपाध्यक्ष  - १ 

   सिचव   - १ 

   कोषाध्यक्ष  - १ 

   सदस्यह   - ३  

          -------------- 
      जम्मा ७ जना 
२. िनवार्चन 
 
क. यस कन् कोे  कायर्कािरणी सिमितका पदािधकारी र सदस्यह को िनवार्चन 
एशोसीएसनका सदस्यह  मध्यबाटे  एक पद एक मतािधकारको आधारमा गोप्य 
मतदान ारा बहमतकोु  िनणर्यबाट गिरनछ।े  अध्यक्ष र सिचव पद बाहककोे  लािग 
उम्मदवारीे  नभएमा (िनवार्िचत) अध्यक्षको िसफािरसमा कायर्कािरणी पदािधकारी र 
सदस्यह को बहमतलु  ेमनोनयन गनर् सक्नछन।े ्  अध्यक्ष र सिचव पदको हकमा भन े
कसकोै  उम्मदवारीे  नभएमा पनु: िनवार्चन न ैगनर् ुपनछ।  

ख. जापानको जनसकु ु ै क्षे मा बसोबास गन भए पिन यस कन् काे  सदस्यह लाई 
कायर्कािरणी सिमितको कनु  ैपिन पदका लािग उम्मदवारे  हनु बन्दजे रहन ेछन।ै    

ग. मतदान कयाृ  कनु  ैपिन ईलक् ोिनके  माध्यम (ईमले, ईन्टरनटे, ाक्स, फोन) 

वा हलाककोु  माध्यमवाट पिन गनर् सिकन ेछ। हलाकवाटु  गिरदा किम्तमा १ ह ा 



मनोनयनको लािग र किम्तमा २ ह ा मतदानको लािग िदन ुपनछ। यो कयाृ  किन् ये  
कायर्सिमितको चनाउकोु  हकमा पिन लाग ूहनछ।ु े  

घ. कायर्कािरणी सिमितको पदािधकारी भई एउट ैपदमा लगातार २ पटकको पदाविध 
पराु  गरी सोही पदका लािग लगातार त ोपटके  िनवार्चनमा उम्मदवाे र हनु पाउन े
छन।ै  तर कायर्कािरणी सिमित सदस्यको हकमा भन ेयो बन्दजे रहन ेछनै ।  
 
३. पदाविध 
 
कायर्कािरणी सिमितको पदाविध सामान्यतया १ वषर्को हनछ।ु े  असामान्य पिरिस्थितमा 
बाहके साधारणतया त्यके वषर् म ेमिहनाको १ तािरकमा नयाँ कायर्कािरणी सिमितल े
कायर् स ु  गिरसक्न ुपनछ। 
 
४. कतर्ब्य र अिधकार  
 
क. कायर् सिमित 
 
अ. कन् कोे  साधारण सभाको नीित िनदशन अन्तगर्त रिह तथा किन् ये  कायर्लयसगं 
समन्वय राखी कन् कोे  उ ेश्य ाि को लािग कायर्रत रही काम गनर् ुपनछ। 

आ. कन् कोे  दिनकै  कायर् स ालन गनर्पनछ।ु  

इ. यस कन् कोे  साधारणसभा ित उ रदायी रहन ेछ। 

ई. कन् कोे  उ ेश्य ाि  तथा सम ितकोु  लािग िविभ  कायर् मह  तजर्माु  तथा 
कायार्न्वयन गनर् ुपनछ। 

उ. किन् ये  कायार्लयसगं िनयिमत सम्वन्ध कायम राखी यस कन्े  र एशोसीएसनको 
कन् ीये  कायार्लयको गितिविधह को आदान दान गनर्पनछ।ु  
ऊ. कन् कोे  कायर् म तथा गितिविधह  स ालन गनर् सहयोग पग्नु  ेखालका 
समसामियक सचनाु , सामा ी आिदको सकलनं  गन। 

ए. अन्तराि य क्षे मा उपलव्ध पशागते , समसामियक बौि क तथा ाि क िवकासको 



सम्वन्धमा कन् काे  साधारण सदस्यह लाई ससिचतु ू  गराउन।े 
ऐ. यस ैिबधानको दफा २ को उपदफा २ (ग) मा उल्लिखते  मा ामबाट यस 
कन् काे  सदस्यह को िबचमा नपाले  ईि नीयसर् एशोसीयसन किन् ये  पदािधकािरको 
लािग हनु ेचनाउु  सम्प  गराउन ेर नितजा नपाले  ईि नीयसर् एशोसीयसनलाई जाहरे 
गन। 

ओ. यस केन् को कायर्कािरणी सिमितको वठकै  वषर्को किम्तमा पिन ४ पटक 
गनर्पनछ।ु  बठकै  ईमले वा वबकोे  माध्यमबाट गनर् सिकनछ।े  

औ. किम्तमा वषर्को १ पटक कन् कोे  साधारण-सभा बोलाउन ुपनछ। 

अ.ं कायर्सिमितको कायार्विध समा  हनु ुभन्दा किम्तमा २० िदन अगािड चनाउु  
आचारसिहताँ  र िनदशन सिहत यस ैकन् काे  साधारण सदस्यह  मध्यबाटे  एक ३ 
सदस्यीय चनावु  आयोग गठन गरी नयां कायर्सिमितको चनाउकोु  कयाृ  स ु  गनर् ु
पनछ। 
 
 
ख.  कन् काे  पदािधकारीको कतर्व्य एव ंअिधकार 
 
अ. अध्यक्ष 
 
१. कन् कोे  वधािनकै  मखकोु  पमा नतत्वे ृ  दान गन। 

२. कन् कोे  ितिनिधत्व गन। 

३. कन् कोे  कनु  ैपिन वठकै  सभामा कनु  ैकरामाु  िनणर्य गदार् मत वरावर भएमा 
िनणार्यक मत िदन।े 

४. आफू वा कन्े  िव को अिव ासमा छलफल हनु ेसाधारण सभामा वाहके कन् कोे  
साधारण सभामा अध्यक्षता गन। 

५. कन् कोे  उ ेश्य, ि याकलाप, एशोसीएसनको िवधानको आसय अनसारु  काम भए 
नभएको रखदखकाे े  साथ ैकायार्न्वयनको पणर्ू  िजम्मवारीे  वहन गन। 

६. कन् कोे  वठकै  बोलाउन ेिनदशन तथा िस्वकितृ  िदन सक्न।े 



७. यस कन् कोे  िवधान तथा यस अन्तरगत बनकोे  िनयम उप-िनयमल ेिदएको 
अिधकारको उपयोग तथा कतर्व्यको पालना गन। 

८. आफ्नो किहे  वा सम्पणर्ू  अिधकार र आफ्नो उ रदाियत्वको कनु  ैकाम उपाध्यक्षलाई 
त्यायोजन गनर् सक्न े। 

९. आफ्नो कायर्सिमितको पदाविधको अन्तमा आफ्नो र कन् काे  पदािधकारीको 
िजम्मामा रहकोे  नगद तथा िजन्सी व्यहोरा नयां कायर्सिमितका पदािधकारीह लाई 
िजम्मवारीे  हस्तानान्तरण गनर् ुपनछ। 
 
आ. उपाध्यक्ष 
 
१. अध्यक्षको अनपिस्थितमाु  अध्यक्षका सम्पणर्ू  अिधकार र दाियत्व िनबार्ह गन। 

२. अध्यक्षल े त्यायोजन गरकोे  अिधकार र दाियत्व बहन गन। 

३. कन् काे  सदस्यह को लगत रा  ेर अध्याविधक गन । 

४. उिचत कारण दखाईे  अध्यक्षल ेिदएको रािजनामा कायर्कािरणी सिमितल ेस्वीकतृ  
गरमाे  िर  पदमा बाँिक पदाविधको लािग अध्यक्षको हिसयतमाै  यस ैिबधानको दफा 
३ खण्ड ४ ख (अ) मा उल्लिखते   सम्पणर्ू  अिधकार र दाियत्व िनबार्ह गन। 
 
इ. सिचव 
 
१. अध्यक्षको राय समते िलई दिनकै  कायर् स ालन गन। 

२. सधारणसभा एव ंकन् काे  नीित िनदशन तथा कायर् म कायार्न्वयन गन। 

३. साधारणसभामा वािषर्क ितवदने  तथा कायर् मह  पशे गन। 

४. अध्यक्षलाई सभा अगाव ैकन्े  सम्विन्ध सम्पणर्ू  गितिविधको पणर्ू  जानकारी िदन।े 

५. अध्यक्षको परामशर् एव ंस्वीकितमाृ  सभा वठकै  आिद वोलाउन ेर स ालन गन। 

६. कन् कोे  वठककाै  लािग स्ताव सिहतको सचनाु  कन् काे  सदस्यह लाई िदन।े 

७. कन् कोे  िविभ  सभा वठकमाै  भएका आदशे तथा िनणर्यह को माईन्यटू कायम 
रा ।े 



८. कन् कोे  तफर् बाट प  व्यवहार गन। 

९. यस कन्े का कायर् म तथा गितिविधह को वारमाे  यस कन् काे  साधारण सदस्यह  
तथा  सम्विन्धत  सवलाईै  उपलव्ध सचारं  मा ाम उपयोग गरी जानकारी एव ं चार 
सार गन। 

११. यस कन् कोे  िवधान तथा सो अन्तगर्त वनकोे  यस िनयम उप-िनयममा उल्लिखते  
अिधकारको उपयोग र पालना गन।  

१२. आफ्नो कायार्विधको अन्तमा आफ्नो िजम्मामा रहकाे  दस्तावजे, कागजात तथा 
अन्य व्यहोरा नविनय ु  सिचवलाई हस्तानान्तर गनर्पनछ।ु  
 
ई. कोषाध्यक्ष 
 
१. कन् कोे  सम्पितका साथ ैकोष तथा लखाे  सम्विन्ध सम्पणर्ू  उ रदाियत्व वहन 
गन। 

२. कन् कोे  वािषर्क वासलात केन् को कायर्कािरणी सिमित माफर् त साधारणसभामा 
पशे गन। कन् कोे  वािषर्क वजटे कायर्कािरणी सिमितको परामशर्मा तजर्माु  गन। 

३. कायर्कािरणी सिमितको वठकमाै  कन् कोे  आिथर्क िस्थित पशे गन। 

४. आफ्नो कायार्विधको अन्तमा आफ्नो िजम्मामा रहकोे  आिथर्क (नगद तथा िजन्सी) 
व्यहोरा नविनय ु  कोषाध्यक्षलाई हस्तानान्तर गनर् ुपनछ। 
 
उ. सदस्य 

१. कायर् सिमितको बठकमाै  भाग िलई आफ्नो राय तथा मत जाहरे गन । 

२. कायर् सिमितल ेिजम्मा िदएको कायर् सम्पादन गन  । 
 
३.५ पदाविध समाि  
 
अ. यस कन् कोे  सदस्य नरहमाे  कायर्कािरणी सिमितका पदािधकारीह को पदाबिध 
स्वतहः खारजे  हनछ।ु े  



आ. अध्यक्ष वाहके अन्य पदािधकारील ेउिचत कारण दखाईे  अध्यक्षलाई सम्बोधन 
गरी कायर्कािरणी सिमित समक्ष रािजनामा िदन सक्नछन।े ्  कायर्कािरणी सिमितको 
समते सल्लाहमा अध्यक्षल ेउ  कारण उिचत लागमाे  नीजको रािजनामा स्वीकतृ  
गनर् सक्नछन।े ्  सिचवको हकमा कायर्कािरणी सिमितको बहमतकोु  आधारमा सिमित 
िभ बाटै  िर  पदह मा मनोनयन गनर्पनछु  भन ेअन्य पदह मा अध्यक्षको िसफािरसमा 
कायर्कािरणी पदािधकारी र सदस्यह को बहमतलु  ेमनोनयन गनर् सक्नछन।े ्   

इ. अध्यक्षल ेउिचत कारण दखाईे  कायर्कािरणी सिमित समक्ष रािजनामा िदन सक्नछने ् 
। रािजनामाको बहोराे  कन् काे  सदस्यह लाई पिन सिचतू  गराउन ु पनछ । 
कायर्कािरणी सिमितल े वहमतकोु  आधारमा उ  रािजनामा स्वीकतृ  गनछ र 
उपाध्यक्षलाई िजम्मवारीे  सिम्पनछु े  । उिचत कारण दखाईे  उपाध्यक्षल ेिजम्मवारीे  
निलएमा कायर्सिमित िभ बैाट बहमुतको आधारमा १ जनालाई उ  िजम्मवेारी िदइन े
छ। 

ई. यस ैिबधानको दफा ४ को उपदफा ४ मा उल्लिेखत गणपरूक सखं्याको उपिस्थित 
रहकेो साधारण-सभाको दईु-ितहाई सदस्यह को वहमुत ारा कायर्कािरणी सिमितका 
कुन ैपिन पदािधकारीलाई अिवस्वासको स्ताव ारा हटाउन सिकनछे । यो कृयाबाट 
िर  पदह मा त्यिह साधारण-सभाको बहमुतल ेबाँिक अविधका लािग केन् का 
सदस्यह बाट मनोनयन गनछ । 



दफा ४ 

साधारण-सभा 
 

१. पिरभाषा र अिधकार 
 
केन् का सब ैसदस्यह को समहुलाई साधारण-सभा भिननछे जनु केन् को सव च्च अ  
हनुछे। यो सभा साधारणतया ईमले वा वबेको माध्यामबाट गनर् सिकनछे। 
  
२. साधारण-सभाको कार 
 
क. बािषर्क साधारण-सभा: वषर्को एकपटक वािषर्क साधारण-सभा बस्नछे। यस्तो 
सभाको लािग सभा हनु ुभन्दा घिटमा ७ िदन अगाव ैकायर्कािरणी सिमितल ेसभामा 
छलफल हनु ेिबषय समते समावशे गरी सब ैसदस्यह लाई सचूना िदन ुपनछ। 

ख. िवशषे सधारण-सभा: बािषर्क साधारण-सभा भन्दा िभ  समयको िबशषे 
पिरिस्थितमा (जस्त:ै अिवस्वासको स्ताव, िवधान सशंोधन) कायर्कािरणी सिमितल े
किम्तमा ७ िदनको अि म सचूना िदएर िवशषे साधारण-सभा बोलाउन सक्नछे। 
िवशषे सधारण-सभा कायर्कािरणी सिमितको दईु-ितहाई बहमुतल ेआबस्यक ठानमेा 
अथवा यस केन् का सम्पणूर् सदस्यह को २५ ितशत सदस्यह ल ेउिचत कारणसिहत 
माग गरेमा, माग गरेको बिढमा १५ िदन िभ , िबशषे साधारण-सभा बोलाउन ु
पनछ। 
  
३. साधारण-सभाको समयाबिध 
 
साधारण-सभाको समयाबिध कायर्कािरणी सिमितल ेतोके बामोिजम, बिढमा १० 
िदनको, हनुछे। 
  
४. गणपरूक सखं्या 
 



१. वािषर्क साधारण-सभामा सम्पणूर् सदस्य सखं्याको ५० ितशत सदस्यह को 
उपिस्थितलाई गणपरूक सखं्या मािननछे। तोिकएको समयाबिध िभ  गणपरूक सखं्या 
अपगु भएमा कायर्कािरणी सिमितल ेसमयाबिध, बिढमा ३ िदन, बढाउन सक्नछे। 
बढाइएको समयाबिध िभ  पिन गणपरूक सखं्या नपगुमेा जितसकैु सखं्यामा उपिस्थित 
भए पिन त्यो बािषर्क साधारण-सभालाई वधै मािननछे। 

२. िवशषे साधारण-सभाको हकमा सम्पणूर् सदस्य सखं्याको किम्तमा ५० ितशत 
सदस्यह को उपिस्थित आवश्यक हनुछे। िबशषे सधारण-सभाको हकमा तोिकएको 
समयिभ  गणपरूक सखं्या नपगुमेा त्यस्तो िबशषे साधारण-सभा स्बतहः खारेज हनुछे।  

३. ववेबाट गिरन ेसाधारण-सभा (बािषर्क वा िबशषे) को हकमा ईलके् ोिनक 
ितकृयाको आधारमा एक जनाबाट जितसकैु सखं्यामा ितकृया आए पिन एक वटाको 
दरल ेउपिस्थित गिनन ेछ। 



दफा ५ 

िवधान सशंोधन 
 

१. यस िवधानको सशंोधन यस ैिवधानमा तोिकएको गणपरूक सखं्याको उपिस्थित 
रहकेो साधारण-सभाको दईु-ितहाई वहमुतबाट गनर् सिकन ेछ। 
२. यो िबधान सम्बिन्ध कुन ैिबबाद उठेमा नपेाल ईि नीयसर् एशोसीयसनको चिलत 
िबधान बमोजीम हनुछे। 
 

*** 


