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��तावना 
 

जापानमा अ�ययनरत वा कायरत नेपाल� इि�ज�नयरह� र  इि�ज�नय�रङसंग 

स�बि�धत �व भ�न पेशाकम#ह�मा रहेको  शप नेपालको सवा&गीण �वकासमा 

)भावकार� ढंगले )योजन गनको ला+ग र उनीह�को  आपसी .हत र सम�ुन�तका 

ला+ग आपसी सहयोग र सुस�व�ध अ भव�ृ1 गर� इि�ज�नय�रङ  पेशासंग 

स�बि�धत �व भ�न पशेाकम#ह�संग सम�वय गद3 नेपाल इि�ज�नयस एशो सएसन 

जापान के�5को �पमा संग.ठत हँुदै आएका  जापानमा बसोबास ग�ररहेका नेपाल� 

इि�ज�नयरह�को  म�त २०७१।०१।०६ दे?ख २०७१।०३।११ स�म तदानुसार १९ अ�)ल  

२०१४ दे?ख २५ जुन २०१४ स�मको साधारण सभाबाट नेपाल�  इि�ज�नयर संगठन 

जापानको Fथापना  गर� यो Hबधान लागु ग�रएको छ । 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

दफा १ 

नाम, ठेगाना र उ!े"यह$ 

१. नाम 

 

नेपाल�  इि�ज�नयर संगठन  ,जापान  र अंJेजीमा Nepalese Engineers 

Association, Japan रहने छ।  
 

२. ठेगाना 
 

यस संFथाको स+चवालय कायका�रणी स म�तले �नणय गरेको ठाउमा रहने छ। 
 

 

३. उ!े"यह$ 

क  नेपाल� इि�ज�नयरह� बीच आपसी .हत र सम�ुन�तका ला+ग आपसी सहयोग र 

सुस�व�ध अ भव�ृ1 गर� इि�ज�नय�रङ पेशासंग स�बि�धत �व भ�न 

पेशाकम#ह�संग सम�वय गद3 नेपालको सवा&गीण �वकासमा जापानमा 

अ�ययनरत वा कायरत नेपाल� इि�ज�नयरह� र  इि�ज�नय�रङ पेशासंग 

स�बि�धत �व भ�न पेशाकम#ह�को भू मका )भावशाल� बनाउने । 

ख  इि�ज�नय�रङसंग  स�बि�धत Hब भ�न रािMNय तथा अ�तरािMNय संघ, 

संFथाह� बीच समब्�ध अ भव�ृ1 गर� शैQRक तथा पेशागत सSजाल �नमाण 

गनT। 
 

 

 

 

 

 

 



दफा २ 

संगठनको  सद�यता, सद�यता शु*क र सद�यता समाि+त 

 

१. सद�यताका �कार र अ-धकार     

क. सद�य 

जापानमा अ�यनरत वा कायरत वा बसोबास गद3 आएका  नेपाल� नाग�रक 

देहायका म�ये कुन ैएक शत पुरा गरेको अवFथामा  यस संगठनको सदFय 

(Member) काला+ग योUय हुनेछन।् सदFयलाई �नवाचनमा उमेWवार हुने ,

�नवाचन वा अ�य कुन ैप�न �नणयमा मतदान गनT अ+धकार हुनेछ । 

अ. इि�ज�नय�रङ Hबषयमा Fनातक,  FनातकोYतर अथवा �वWयावा�र+ध 

म�येको कुन ैएक शैQRक उपा+ध हा सल गरेको । 

आ .  नेपाल इि�ज�नयस एशो सएसनको सदFय रहेको । 

इ   नेपाल इि�ज�नय�रङ प�रषदमा दता भएको ।  
 

ख. आमि	0त सद�य 

जापानमा अ�यनरत वा कायरत वा बसोबास गद3 आएका Zयि[त देहायका म�ये 

कुन ैएक शत पुरा गरेको अवFथामा  यस संगठनको आमि�\त सदFय (Invited 

Member) को ला+ग योUय हुनेछन । आमि�\त सदFयलाई �नवाचनमा उमेWवार 

हुने,  �नवाचन वा अ�य कुनै प�न �नणयमा मतदान गनT अ+धकार भने हुनेछैन| 

 

अ. इि�ज�नय�रङ Hबषय बाहेक अ�य कुन ैHबषयमा FनातकोYतर वा सो भ�दा 

मा+थ]लो तहको शैQRक योUयता हा सल गर� यस संगठनका �नय मत 

)काशन तथा काय̂ ममा सहभागी हुने  इि�ज�नय�रङ पेशा )�त �ची रा_ने 

Zयि[तलाई यस संगठनका अ�यRले सदFयताको ला+ग आम�\ण गरेको 

अवFथामा  



आ.  इि�ज�नय�रङ Hबषय बाहेक अ�य कुन ैHबषयमा Fनातक तहको शैQRक 

योUयता हा सल गरे प`चात स�बि�धत Hबषयमा कि�तमा ५ वषको  काय 

अनभुव भएको र यस संगठनका �नय मत )काशन तथा काय̂ ममा 

सहभागी हुने   इि�ज�नय�रङ पेशा)�त �ची रा_ने Zयि[तलाई यस 

संगठनका अ�यRले सदFयताको ला+ग आम�\ण गरेको अवFथामा   

इ.  �नय मत सदFयताको योUयता पुगेको नेपाल बाहेक अ�य कुन ैदेशको 

नाग�रकलाई यस संगठनका अ�यRले सदFयताको ला+ग आम�\ण गरेको 

अवFथामा 
 

ग. �व1याथ3  सद�यता 
जापानमा अ�यनरत  नेपाल� नाग�रक देहायको अवFथामा  यस संगठनको 

�वWयाथ# सदFय (Student Member) को ला+ग योUय हुनेछन । 

�वWयाथ# सदFयलाई �नवाचनमाउ�मेWवार  हुने,  �नवाचन वा अ�य कुन ैप�न 

�नणयमा मतदान गनT अ+धकार भने हुनेछैन  । 
 

अ. इि�ज�नय�रङ �वषयमा Fनातक,  FनातकोYतर अथवा �वWयावा�र+ध 

म�येको कुन ैएक शैQRक योUयताको ला+ग अ�ययनरत पूण सदFयताको 

सत पुरा भइनसकेको । 
 

घ. अ	य सद�यता तथा उपाधी  
अ  यस संगठनको सदFय, आमि�\त सदFय तथा �वWयाथ# सदFय )ाaत 

गरेका  Zयि[त जापान नबFने अबFथामा Fवत यस संगठन को मानाथ 

सदFय हुनेछन ।  

आ  मा+थ उ]ले?खत बाहेक संगठनको ग�तHब+धलाइ उ]ले_य सहयोग गनT 

Zयि[त लाई कायकार� स म�तले मानाथ सदFय, मानाथ स]लाहकार तथा 

अ� कुन ैHबशेष )कार को सदFयता तथा उपाधी .दन स[ने छ । उ[त 



)योजन को ला+ग साधारण सभा बाट �नि`चत मापदbड  स.हतको 

�नयमावल� (Terms of References) पा�रत गराउनु पनTछ । 

इ   यो संगठनको �पमा पुनगठन हुदाको बखत नेपाल इि�ज�नयस 

एशोसीएसन जापान के�5ले अ�यRकोष स�बि�ध �नयमावल�(Terms of 

References) अनसुार  )दान गरेका मानाथ स]लाहकार को उपाधी पूव 

�नधा�रत अब+ध स�म Fवत कायम रहनेछन ।  

ई   यस खbड अनसुार सदFयता )ाaतगनT Zयि[तह�लाई �नवाचन मा उमेWवार 

हुने, �नवाचन वा अ�य कुन ैप�न �नणयमा मतदान गनT अ+धकार हुने छैन| 

 

 

 

२. सद�यता �नवेदन र  शु*क 

क.  यस संगठनको सदFय हुनको ला+ग कागजात र दFतुर स.हत कायस म�तले 

तोकेको ढाँचा मा �नबेदन .दनु पनTछ। 

ख.  यस संगठन को सदFयता शु]क यसै �वधान अ�तरगत बनेको कायका�रणी 

स म�तले तोके बमोिजम हुनेछ। 

 

३. सद�यता समाि+त 

�न�न अवFथामा यस संगठनका सदFयको सदFयता समाaत हुनेछः 

क . संगठनको उदे`य र भावना �वप�रत यस संगठनलाई  आघात पुUने काम 

गरेको Zयि[त लाई कायस म�तले सदFय को ला+ग अयोUय ठहर गरेको 

अबFथामा 

ख . सदFय आफैले सदFयता खारेज गन चाहेको Zयहोरा स.हतको �नवेदन .दई 

कायका�रणी स म�तले िFवकार गरेमा| 

ग.  )च लत कानुन बमोिजमको कुनै ग�भीर )कृ�त को अपराध गरेको 

)मा?णत भएको Zयि[त लाई कायस म�तले सदFय को ला+ग अयोUय ठहर 



गरेको अबFथामा  

 

 

दफा ३ 

संगठनः काय7का8रणी स:म�त 

 

१. पदा-धकार� र सद�यह$ 

संगठनको काय सSचालन र )वधनको �न मYत देहाय अनसुारका पदा+धकार� र 

सदFयह� भएको एक कायका�रणी स म�त रहने छ। 

क  अ�यR १ 

ख  उपा�यR १ 

ग  महास+चव १ 

घ  कोषा�यR १ 

ङ सदFयह� ३ 

 ज�मा ७ जना 
 

     

२. �नवा7चन 

क  यस संगठनको कायका�रणी स म�तका पदा+धकार� र सदFयह�को �नवाचन  

संगठका सदFयह� म�येबाट एक पद एक मता+धकारको आधारमा गोaय 

मतदानWवारा बहुमतको �नणयबाट ग�रनेछ।  

ख.  अ�यR र महास+चव पद  बाहेकको ला+ग उ�मेदवार� नभएमा (�नवा+चत) 

अ�यRको  सफा�रसमा कायका�रणी पदा+धकार� र सदFयह�को बहुमतले 

मनोनयन गन स[नेछन।् अ�यR र महास+चव पदको हकमा भने कसैको 

उ�मेदवार� नभएमा पुन: �नवाचन नै गनु पनTछ। 

ग. जापानको जुनसुकै Rे\मा बसोबास गनT भए प�न यस संगठनका  



सदFयह�लाई कायका�रणी स म�तको कुन ैप�न पदका ला+ग उ�मेदवार हुन 

ब�देज रहने छैन। 

घ. मतदान )कृया कुन ै प�न ईले[Nो�नक मा�यम (ईमेल, ई�टरनेट, fया[स, 

फोन) वा हुलाकको मा�यमवाट प�न गन सgकने छ। हुलाकवाट ग�रँदा 

कि�तमा १ हaता मनोनयनको ला+ग र कि�तमा २ हaता मतदानको ला+ग .दनु 

पनTछ। 

ङ कायका�रणी स म�तको पदा+धकार� भई एउटै पदमा लगातार २ पटकको 

पदाव+ध पुरा गर� सोह� पदका ला+ग लगातार तेhोपटक �नवाचनमा उ�मेदवार 

हुन पाउने छैन। तर कायका�रणी स म�त सदFयको हकमा भने यो ब�देज रहने 

छैन। 
  

 

३. पदाव-ध 

क.  कायका�रणी स म�तको पदाव+ध सामा�यतया १ वषको हुनेछ। 

ख. असामा�य प�रिFथ�तमा बाहेक साधारणतया )Yयेक वष अ�)ल म.हनाको १ 

ता�रकमा नया ँकायका�रणी स म�तले काय सु� ग�रस[नु पनTछ। 

ग. यस संगठनको सदFय नरहेमा कायका�रणी स म�तका पदा+धकार�ह�को 

पदाब+ध Fवत: खारेज हुनेछ। 

घ.  अ�यR वाहेक अ�य पदा+धकार�ले उ+चत कारण देखाई अ�यRलाई स�बोधन 

गर� कायका�रणी स म�त समR रािजनामा .दन स[नेछन।् कायका�रणी 

स म�तको समेत स]लाहमा अ�यRले उ[त कारण उ+चत लागेमा नीजको 

रािजनामा Fवीकृत गन स[नेछन।् महास+चव हकमा कायका�रणी स म�तको 

बहुमतको आधारमा स म�त  भ\बैाट �र[त पदह�मा मनोनयन गनुपनTछ भने 

अ�य पदह�मा अ�यRको  सफा�रसमा कायका�रणी पदा+धकार� र 

सदFयह�को बहुमतले मनोनयन गन स[नेछन।् 

ङ अ�यRले उ+चत कारण देखाई कायका�रणी स म�त समR रािजनामा .दन 



स[नेछन।् रािजनामाको बेहोरा संगठनका सदFयहjलाई प�न सू+चत गराउनु 

पनTछ। कायका�रणी स म�तले वहुमतको आधारमा उ[त रािजनामा Fवीकृत 

गनTछ र उपा�यRलाई िज�मेवार� सुि�पनेछ। उ+चत कारण देखाई उपा�यRले 

िज�मेवार� न लएमा कायस म�त  भ\बैाट बहुमतको आधारमा १ जनालाई 

उ[त िज�मेवार� .दइन ेछ। 

च यसै Hबधानको दफा ४ को उपदफा ४ मा उ]ले?खत गणपूरक सं_याको 

उपिFथ�त रहेको साधारण-सभाको दईु-�तहाई सदFयह�को वहुमत1ारा 

कायका�रणी स म�तका कुन ै प�न पदा+धकार�लाई अ�वFवासको )Fताव1ारा 

हटाउन सgकनेछ। यो )कृयाबाट �र[त पदह�मा Yय.ह साधारण-सभाको 

बहुमतले बाँgक अव+धका ला+ग संगठनको सदFयह�बाट मनोनयन गनTछ। 
 

 

दफा ४ 

कत7=य र अ-धकार 

१. काय7का8रणी स:म�त 

क .  साधारण सभाको नी�त �नदTशन अ�तगत रह� संगठनको उkे`य )ािaतको 

ला+ग काम गनु पनTछ। 

ख .  संगठनको दै�नक काय सSचालन गनु पनTछ। 

ग  संगठनको साधारणसभा )�त उYतरदायी रहनु पनTछ। 
 

घ   गठनको उkे`य )ािaत तथा समु�न�तको ला+ग �व भ�न काय̂ मह� तजुमा 

तथा काया�वयन गनु पनTछ। 

ङ संगठनको काय̂ म तथा ग�त�व+धह� सSचालन गन सहयोग पुUने खालका 

समसाम�यक सूचना, सामJी आ.दको संकलन गनT। 

च अ�तरािMNय Rे\मा उपलZध पेशागत, समसाम�यक बौ�1क तथा )ाQmक 

�वकासको स�ब�धमा संगठनका साधारण सदFयह�लाई सुस+ूचत गराउने। 



छ  अ�तरािMNय Rे\मा उपलZध पेशागत, समसाम�यक बौ�1क तथा )ाQmक 

�वकासको स�ब�धमा संगठनका साधारण सदFयह�लाई सुस+ूचत गराउने। 

ज  यस संगठनको कायका�रणी स म�तको वैठक वषको कि�तमा प�न ४ पटक 

गनुपनTछ। बैठक ईमेल वा वेबको मा�यमबाट गन सgकनेछ। 

झ कि�तमा वषको १ पटक संगठनको साधारण-सभा बोलाउनु पनTछ। 

ञ साधारण-सभाबाट नया ं कायस म�तको चुनाबको को )कृया र Hब+ध पा�रत 

गराई ३ सदFयीय चुनाब आयोग गठन गनु पनT छ । 
 

२.  अ>य? 

क .  संगठनको वैधा�नक )मुखको �पमा नेतYृव )दान गनT। 

ख .  संगठनको )�त�न+धYव गनT। 

ग  संगठनको कुन ैप�न वठैक सभामा कुन ैकुरामा �नणय गदा मत वरावर भएमा 

�नणायक मत .दने। 

घ   आफू वा संगठनको �व�1को अ�व`वासमा छलफल हुने साधारण सभामा वाहेक 

संगठनको साधारण सभामा अ�यRता गनT। 

ङ संगठनको उkे`य, g^याकलाप, �वधानको आसय अनसुार काम भए नभएको 

रेखदेखका साथै काया�वयनको पूण िज�मेवार� वहन गनT। 

च संगठनको वैठक बोलाउने �नदTशन तथा िFवकृ�त .दन स[ने। 

छ  यस संगठनको �वधान तथा यस अ�तरगत बनेको �नयम उप-�नयमले .दएको 

अ+धकारको उपयोग तथा कतZयको पालना गनT। 

ज  आfनो के.ह वा स�पूण अ+धकार र आfनो उYतरदा�यYवको कुन ै काम 

उपा�यRलाई )Yयायोजन गन स[ने। 

झ आfनो कायस म�तको पदाव+धको अ�तमा आfनो र संगठनको पदा+धकार�को 

िज�मामा रहेको नगद तथा िज�सी Zयहोरा नया ँ कायस म�तका 

पदा+धकार�ह�लाई िज�मेवार� हFताना�तरण गनु पनTछ। 
 



३.  उपा>य? 

क .  अ�यRको अनपुिFथ�तमा अ�यRका स�पूण अ+धकार र दा�यYव �नवाह गनT। 

ख .  अ�यRले )Yयायोजन गरेको अ+धकार र दा�यYव बहन गनT। 

ग  संगठनका  सदFयह�को लगत रा_ने र अ�याव+धक गनT। 

घ   उ+चत कारण देखाई अ�यRले .दएको रािजनामा कायका�रणी स म�तले 

Fवीकृत गरेमा �र[त पदमा बाgँक पदाव+धको ला+ग अ�यRको है सयतमा यसै 

Hबधानको दफा ३ खbड ४ ख (अ) मा उ]ले?खत  स�पूण अ+धकार र दा�यYव 

�नवाह गनT। 
 

४. महास-चब 

क .  अ�यRको राय समेत  लई दै�नक काय सSचालन गनT। 

ख .  साधारणसभा एवं संगठनका नी�त �नदTशन तथा काय̂ म काया�वयन गनT। 

ग  साधारणसभामा वा�षक )�तवेदन तथा काय̂ मह� पेश गनT। 

घ   अ�यRलाई सभा अगावै संगठन स�वि�ध स�पूण ग�त�व+धको पूण जानकार� 

.दने। 

ङ अ�यRको परामश एवं Fवीकृ�तमा सभा वैठक आ.द वोलाउने र सSचालन 

गनT। 

च संगठनको वैठकका ला+ग )Fताव स.हतको सुचना संगठनका सदFयह�लाई 

.दने। 

छ  संगठनको  �व भ�न सभा वैठकमा भएका आदेश तथा �नणयह�को माई�यटू 

कायम रा_ने। 

ज  यस संगठनको काय̂ म तथा ग�त�व+धह�को वारेमा यस संगठनका  साधारण 

सदFयह� तथा  स�वि�धत  सबैलाई उपलZध संचार मा�यम उपयोग गर� 

जानकार� एवं )चार )सार गनT। 

झ यस संगठनको �वधान तथा सो अ�तगत वनेको यस �नयम उप-�नयममा 



उ]ले?खत अ+धकारको उपयोग र पालना गनT। 

ञ आfनो संगठनको अ�तमा आfनो िज�मामा रहेका दFतावेज, कागजात तथा 

अ�य Zयहोरा नव�नयु[त स+चवलाई हFताना�तर गनुपनTछ। 
 

५. कोषा>य?  

क .  संगठनको स�प�तका साथै कोष तथा लेखा स�बि�ध स�पूण उYतरदा�यYव 

वहन गनT। 

ख .  संगठनको वा�षक वासलात संगठनको कायका�रणी स म�त माफ त 

साधारणसभामा पेश गनT। के�5को वा�षक वजेट कायका�रणी स म�तको 

परामशमा तजुमा गनT। 

ग  संगठनको स�प�तका साथै कोष तथा लेखा स�बि�ध स�पूण उYतरदा�यYव 

वहन गनT। 

घ   संगठनको वा�षक वासलात संगठनको कायका�रणी स म�त माफ त 

साधारणसभामा पेश गनT। के�5को वा�षक वजेट कायका�रणी स म�तको 

परामशमा तजुमा गनT। 

ङ कायका�रणी स म�तको वैठकमा संगठनको आ+थक िFथ�त पेश गनT। 

च. आfनो कायाव+धको अ�तमा आfनो िज�मामा रहेको आ+थक (नगद तथा 

िज�सी) Zयहोरा नव�नयु[त कोषा�यRलाई हFता�तरण गनु पनTछ। 
 

 

६. काय7का8रणी स:म�त सद�य   

क  काय स म�तको बैठकमा भाग  लई आfनो राय तथा मत जाहेर गनT। 

ख  काय स म�तले िज�मा .दएको काय स�पादन गनT। 
 

 

दफा ५ 



साधारण-सभा 
 

१. प8रभाषा र अ-धकार 

क.  संगठनको सबै सदFयह�को समहुलाई साधारण-सभा भ�ननेछ। 

ख.  साधारण सभा संगठनको सवpqच अ&ग हुनेछ। 

ग. साधारण सभा को बैठक साधारणतया ईमेल वा वेबको मा�यमबाट गन 

सgकनेछ। 
 

२. साधारण-सभा बैठकको  �कार 

क. बा�ष7क बैठक : 

अ .  वषको एकपटक साधारण-सभाको वा�षक बैठक बFनेछ। 

आ . यFतो सभाको ला+ग सभा हुनु भ�दा घ.टमा ७ .दन अगावै कायका�रणी 

स म�तले सभामा छलफल हुने Hबषय समेत समावेश गर� सबै सदFयह�लाई 

सूचना .दनु पनTछ। 
 

ख. �वशेष बैठक  

बा�षक बैठक भ�दा  भ�न समयको Hबशेष प�रिFथ�तमा कायका�रणी स म�तले 

कि�तमा ७ .दनको अ+Jम सूचना .दएर �वशेष बैठक बोलाउन  स[नेछ। कायका�रणी 

स म�तले तलको कुन ैप�न अबFथामा १५ .दन  भ\ �वशेष साधारण-सभा बोलाउन 

पनTछ। 

अ . यस संगठनका स�पूण सदFयह�को २५ )�तशत सदFयह�ले उ+चत 

कारणस.हत माग गरेमा  । 

आ.  कायका�रणी स म�तको बहुमतले आव`यक ठानेमा । 

इ.  कायका�रणी स म�तका अ�यRले आव`यक ठानेमा ।  

 

३. साधारण-सभाबैठक को समयाव-ध 

 



साधारण-सभाको बैठक समयाव+ध Hबशेष अवFथा बाहेक कायका�रणी स म�तले तोके 

बमोिजम, ब.ढमा १५ .दनको, हुनेछ। 
  

४. गणपूरक संGया 
क  साधारण-सभाबैठक मा (बा�षक वा Hबशेष) स�पूण सदFय सं_याको ५० 

)�तशत सदFयह�को उपिFथ�तलाई गणपूरक सं_या मा�ननेछ। तोgकएको 

समयाव+ध  भ\ गणपूरक सं_या अपुग भएमा कायका�रणी स म�तले 

समयाव+ध, ब.ढमा ५ .दन, बढाउन स[नेछ। बढाइएको समयाव+ध  भ\ 

ज�तसुकै सं_यामा उपिFथ�त भए प�न Yयो बैठकको �नणय लाइ  वैध 

मा�ननेछ। 

ख  वेवबाट ग�रने साधारण-सभाबैठक  (वा�षक वा �वशेष) को हकमा ईले[Nो�नक 

)�तकृयाको आधारमा एक जनाबाट ज�तसुकै सं_यामा )�तकृया आए प�न 

एक वटाको दरले उपिFथ�त ग�नने छ। 
 

दफा ६  

अ	य नेपाल� इि	ज�नय8रङ संगठनसंगको सIब	ध 

१.  यस संगठनको पुनगठन नेपाल इि�जनीयस एशोसीएसन, जापान के�5मा 

संग.ठत हुदै आएका जापानमा अ�ययनरत वा कायरत नेपाल� 

इि�ज�नयरह�को सg^यता मा भएको हँुदा नेपाल इि�जनीयस एशोसीएसन, 

जापान के�5को नाममा कायस�पादन गद3 आएका कायस म�तह�लाई यसै 

संगठनका पूव कायस म�त, )काशनह�लाई यसै संगठनका  पूव )काशन र 

भेलाह�लाई यसै संगठनका पूव भेला सरह मा�ननेछन । 

२  नेपाल इि�ज�नयस एशो सएसन वा अ�य नेपाल� इि�ज�नय�रङ स�बि�ध 

संगठनले  जापानमा कुनै प�न संरचना रा_न चाहेमा उ[त संरचना को यस 

संगठनसगं को स�ब�ध यस संगठन को दफा ४ को उपदफा ४ बमोिजम को 

गणपुरक स_या पुगेको साधारण सभाको दइु �तहाई बहुमतले �नणय गरे 



बमोिजम हुनेछ| 

३ यस संगठनको �पमा पुन�नमाण हुनु पूव नेपाल इि�जनीयस एशोसीएसन, 

जापान के�5/ स�पक  कायालयको नाम मा कायस�पादन गदा सदFयता शु]क 

बापत जापान के�5 / स�पक  कायालय लाई छुrाइएको रकम म�ये  बचत 

रहेको रकम नेपाल इि�जनीयस एशोसीएसन लाइ बुझाउने अथात नेपाल 

इि�जनीयस एशोसीएसनले तोके बमोिजम ZयवFथा गनु पनTछ । 

 

दफा ७ 

�वधान संशोधन तथा �नयमावल�  
१ यस �वधानको संशोधन यसै �वधानमा तोgकएको गणपूरक सं_याको 

उपिFथ�त रहेको साधारण-सभाकोबैठकमा  उपिFथत सदFय को दईु-�तहाई 

वहुमतबाट गन सgकने छ। 

२ यस �वधानको )Fतावना को भावना �वप�रत नहुने ग�र आव`यक परेको 

खbडमा काय स�पादन �नयमावल�ह� बनाउन सgकनेछ। 

३ यस Hबधानको कुनै प�न )ाबधान संग बा?झएको अवFथा बाहेक नेपाल 

इि�जनीयस एशोसीएसन जापान कs �5 / स�पक  कायालयको नाममा 

कायस�पादन गदा बनाइएका �नयमावल� (Terms of References) यसै 

Hबधान अ�तगत बनेको  �नयमावल� सरह मा�य हुनेछन ।   
*** 

 


