गैर आवासीय नेपाली सघं यूके (NRNA UK) को
सातौं काययसमिमत मनवायचन सम्बन्धी
जरुरी सूचना!
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA UK) को सातौं राष्ट्रिय अधिबेशन आगामि सेप्टे म्बर ९, २०१७ का दिन सम्पन्न हं िैछ
। सो अधिबेशनले आगािी २०१७-१९ को लागी नयां काययकाररणी सिेत ननवायधित गने हंिा संस्थाको बबिान अनसार
सिस्यता प्राप्त गरर

योग्य र ईच्छक िहानभावहरु तथा सम्बष्ट्न्ित सबैको जानकारीको लागी यो सि
ू ना प्रकामशत

गररएको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ यक
ू े बाट अन्तराष्ट्रिय सिन्वय समिनतिा प्रनतननधित्व गने सिस्य (ICC
Member) सिेतको ननवायिन गररने जानकारी गराईन्छ । उम्िेिवारी िनोनयन फारि तथा ननवायिन सम्बन्िी अन्य
सम्पूणय जानकारी संस्थाको वेभसाईट www.uk.nrna.org बाट उपलब्ि हनेछ !
क) निर्वाचि तवलीकव र कवर्ाक्रम:
१) प्रथि ितिाता नािावली प्रकाशन – १९ अगरट २०१७ सांझ ५ बजे
२) ितिाता नािावली उपर िाबी बबरोि - २० अगरट अपरान्ह ३ बजे सम्ि
३) अष्ट्न्ति ितिाता नािावली प्रकाशन – २० अगरट सांझ ८ बजे
४) उम्िेिवारी िनोनयन पत्र िताय: २६ अगरट बबहान १० िे खी अपरान्ह ३ बजे सम्ि
५) उम्िेिवारको नािावली प्रकाशन: २६ अगरट अपरान्ह ७ बजे
६) उम्िेिवारको नािावली उपर िाबी बबरोि: २८ अगरट बबहान ११ बजे सम्ि
७) उम्िेिवारी िनोनयन फफताय: २८ अगरट अपरान्ह १ बजे सम्ि
८) अष्ट्न्ति उम्िेिवारी नािावली प्रकाशन : २८ अगरट अपरान्ह २ बजे
९) हलाक िाफयत ितपत्र प्रेषण (वेल्स, स्कटल्याण्ड र आएरल्याण्ड): ३० अगरट
१०) हलाक िाफयत ितिान गने सिय तामलका: ८ सेप्टे म्बर २०१७ अपरान्ह ५ बजे सम्ि (आईपग्न पने)
११) ितिान: ९ सेप्टे म्बर बबहान ८ िे खी अपरान्ह ३ बजे सम्ि

(ईग्ल्याण्ड का बबमभन्न ितिान केन्रहरुिा)

१२) घोषणा तथा हस्तान्तरण सभा – ित गणना पश्िात

ख) मिोिर्ि
१) उम्िेिवार बन्न िाहने ब्यष्ट्ततले एक जना प्रस्ताबक र एक जना सिथयकको हस्ताक्षर सदहत उम्िेिवारी
िनोनयन फारि भन य पने छ । फारिको साथिा उम्िेिवारको Photo ID (पासपोटय वा यक
ू े ड्राईमभङ्ग
लाईसेन्स) को प्रनतमलपी र उम्िेिवार शल्क पेश गन य पने छ । िनोनयन िताय गनय उम्िेिवार स्वयं वा
िंजरीनािाबाट सिेत गनय सफकने छ । तर यसको प्रिाणणकरण ननवायिन समिनतले गनेछ । ननवायिन
मसमितको सम्पकय कवर्वालर् Empire High Street Aldershot Hampshire GU11 1DJ को िाधथल्लो
तल्ला िा रहने छ ।

२) कनै उम्िेिवार वा उम्िेिवारको प्रस्ताबक र सिथयक अको उम्िेिवारको प्रस्ताबक वा सिथयक रहन पाउने
छै न । प्रस्ताबक र सिथयक ितिाता िध्येबाट हन पने छ ।
३) उम्िेिवारी शल्क नगि बझाउन पने छ।
४) उम्िेिवारी शल्क उम्िेिवारी रद्ि वा फफताय भएिा पनन फफताय गररने छै न !
५) काययसमिनत पिाधिकारीिा उम्िेिवार दिने ब्यतती कनै िमलय भातस
ं ठनको काययसमिनतिा रहे को
ृ ग
पाईएिा स्वत उम्िेिवारी रद्ि हनेछ ।
ग) निर्वाचि हुिे पद र उम्मेदर्वरी शल्
ु क (कवर्ासममनतले निर्वारण गरे को):
पद

संख्र्व

शल्
ु क

िदहला उपाध्यक्ष

१

८५० पाउण्ड

िहासधिब

१

८५० पाउण्ड

सधिब

३

६५० पाउण्ड

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

उपिहासधिब

१
५
१

११५० पाउण्ड
८५० पाउण्ड
७०० पाउण्ड

कोषाध्यक्ष

१

६५० पाउण्ड

यवा र िदहला संयोजक

१/१

६५० पाउण्ड

अन्तराष्ट्रिय पररषि प्रनतननिी

१ (कम्तीिा)

११५० पाउण्ड साथै

सह-कोषाध्यक्ष
सिस्य

१
९

६५० पाउण्ड
३५० पाउण्ड

($५०० सधिबालय संिालनाथय)

(१००० पंष्ट्जकृत सिस्य (Registered Member) बराबर एक जना प्रनतननिी छाननने भएकोले सिस्यता संख्या ननतयौल
भएपछी ICC Member को संख्याबारे जानकारी गराईने छ)
घ) आचवरसंहहतव तथव अन्र् निर्मवर्ली:
१)

ननवायिन गनयको लागी NRNA UK कायय समिनतले डव चन्र लक्सम्बवको नेतत्ृ विा सात सिस्यीय एक
ननवायिन समिनत गठन गरे को छ । सिस्यता बबतरण/नबबकरण तथा बद्िनतय अध्याबधिक लगायत
सम्पूणय काि को लागी कायय समिनत अन्तगयत उपवध्र्क्ष रवष्ट्र रवई को संयोजकत्विा एक समिनत
ष्ट्जम्िेवार रहनेछ । सिस्यता सम्बन्िी कनै बबबाि आएिा सम्पूणय रुपिा सो समिनत जवाफिे ही हनेछ!

२)

ननवायिन सम्बन्िी काययतामलका बनाउने, ितिान अधिकृत तथा कियिारी तोतने, ितिान केन्र ननिायरण
गने, ननवायिनको ब्यबस्थापन गने तथा अन्तराष्ट्रिय पररषिले जारी गरे को राष्ट्रिय अधिबेशिन
ननयिावलीको आिारिा ननवायिन ननयिावली बनाउने; पररिाजयन गने तथा ननवायिन सम्बन्िी
काययतामलका फेरबिल गने सम्पूणय अधिकार ननवायिन समिनतलाई रहनेछ ।

३)

ननवायिन सम्बन्िी जनसकैैः बबषयिा िे णखएको बबबाि तथा अस्परटताको बारे िा ननवायिन समिनतले
ननणयय गरी संयोजकले दिएको ननणययनै अष्ट्न्ति हनेछ ।

४)

ननवायिनको सपररबेक्षण गनयको लागी NRNA ICC ले एक अधिबेशन प्रनतननिी िनोनयन गनेछ भने स्थानीय
स्तरिा सपररबेक्षणको लागी ननवायिन समिनतले एक सपपरबेक्षण समिनत ियन गनेछ ।

५)

कनै सिह
ू वा प्यानलको आिारिा िनाब लड्न वा सिह
ू गतरुपिा ितको आह्वान गनय वा प्रिार प्रसार
गनय पाईने छै न !

६)

उम्िेिवार अननबाययरुपिा ननवायिन समिनतको ननयमित सम्पकयिा रहन पनेछ ।

७)

ननवायिन समिनतले तोकेको आिारसंदहता र ननयिावलीको उलंघन गने उम्िेिवारको उम्िेिवारी रद्ि गनय
सफकने छ ।

८)

ितिाता

नािावलीिा

िाबी

बबरोिको

लागी

सदस्र्तव

प्रमवणणकरण

सममनतकव

रवष्ट्र

रवई

kucholee@hotmail.com तथा अध्र्क्ष मछ
ु े त्र गरु
ु ङ्ग (mlgrg@aol.com) लाई र ननवायिन सम्बन्िी अन्य
सम्पूणय बबषयको लागी (उम्िेिवार नािावलीिा िाबा बबरोि वा ननवायिन सम्बन्िी उजरी आिीका लागी
uk.nrna.election@gmail.com िा ईिेल पठाउन पने छ । िौणखक (फोन) वा अन्य िाध्यिबाट उजरी
मलईने छै न !

ङ) सम्पका तथव जविकवरी:
१) डा िन्र लतसम्बा, ननवायिन समिनत संयोजक claksamba@aol.com
२) रािशरण मसिखडा, ननवायिन समिनत सिस्य सधिब ramsharan.simkhada@gmail.com
३) बबजन भट्ट, ननवायिन समिनत सिस्य bijanbhatta@hotmail.com
४) ित पन, ननवायिन, समिनत सिस्य dutpun@gmail.com

५) पूणय लोतसि, ननवायिन समिनत सिस्य loksom@gmail.com

६) सिाया राई, ननवायिन समिनत सिस्य anamnagar62@gmail.com
७) कृरण गरुङ्ग, ननवायिन समिनत सिस्य krishna@krishnagurung.com

