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मममि १५ अगस्ि २०१९  

एन आर एन जापान राष्ट्रीय समन्वय पररषदको (२०१९-२०२१ ) को आगामी काययकालका लामग मनवायचन (२०१९-७-१५)का मनमति गमिि 

मनवायचन समममि संयोजक राजन प्रधानाङग को अध्यक्षिामा बसेको बैिकले मनवायचन सतबमन्ध मबषयमा छलफल गरी मनवायचन मममि , शलु्क , 

िामलका िथा मनवायचन सतबंधी आचारसंमहिा पाररि गरी मनतन मनर्ययहरु सावयजमनक गदयछौ |  

 

ष्ट्नवााचनको ष्ट्िष्ट्धप्रष्ट्िया सम्िष्ट्धधि जानकारी: 

१- एन आर एन जापान राष्ट्रीय समन्वय पररषदको (२०१९-२०२१) मनवायचन E-Voting को माध्यम बाट हुनेछ | 

२- उमेदवार एन आर एन जापानको पजंीकृि सदस्य हुन ुपन ेछ । साथमा पासपोटय साइजको फोटो र ID कार्यको दबैु साइर् को फोटो 

कमप पेश गनुय पने छ । 

३- उमेदबारी दिायको सतबन्धमा मनवायचन समममिले  िोमकएको मबमध प्रमिया र समय अनसुार उमेदवार स्वयंले  उमेदवारी दिाय गनुय पन े

छ ।  

४- िोमकएको पद संख्या भन्दा बमि उतमेदबारी परेमा अथवा सहममि हुन नसकेको पदमा मात्र मनवायचन हुन ेछ ।  

५- उतमेदवारी परेका सतपरु्य पदहरुको पररर्ाम टुङ्गो नलागे सतम मनमवयरोध अथवा सहममि भएका मबजयी उतमेदवारहरुको नामावली 

पमन सावयजमनक गरीन ेछैन ।  

६- उमेदवारी दिाय गन े समयमा एन आर एन जापानको पंजीकृि सदस्यिा मलएको १ जना प्रस्िाबक र १ जना समथयक समहि 

मनजहरुको सतपकय  नंबर र Email पेश गनुय पन ेछ ।  

७- िोमकएको दिाय शलु्क एन आर एन को खािामा रक़म जतमा गरेको रसीद पमन समावेश गनुय पने छ |  

८- मनवायचन समममिले िोमकएको समयमा भन्दा बाहके उमेददवारी दिाय लगायिका कुनै पमन प्रकृया सञ्चालन गररन ेछैन |  

९- १६ July २०१९  सतम बनेका पजंीकृि सदस्यले मात्र यस २०१९को  मनवायचन प्रकृयामा भाग मलन पाउनेछन |  

                    िर सदस्यिा बन्ने िम भने NCC जापान माफय ि जारी रहने छ |  

१०- उमेदवारी मफिायगनय दीइएको समयसीमा मभत्र उमदेवारी मफिाय गरेको खण्र्मा मात्र शलु्क रकम मफिाय गररने छ | 

११- मनवायचन सममिीले मनवायचन पररर्ाम घोषर्ा गन े छ र सोमह अबसरमा मनवायमचि काययसमममिका पदामधकारीहरुलाई पद िथा 

गोपनीयिाको सपथ ग्रहर् गराइ पदभार सतुपन ेछ ।  

१२- एन आर एन जापानको  राष्ट्रीय समन्वय पररषदको (२०१९-२०२१ ) मनवायचन सतबमन्ध मनर्यय गन े सबयमधकार यस मनवायचन 

सममिीले राख्ने छ |  

१३- मनवायचन  सतबमन्ध जानकारी िथा साबयजमनक सनुवुाई २५ Aug. २०१९ ( मदनको ३ बजे बाट ) ष्ट्शनओकुिो सोलमारी 

सभाहलमा गररने छ 

 

For more Information;  

Please visit web: https://jp.nrna.org/ Or NRNA Japan Facebook page.  

 

https://jp.nrna.org/
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*ष्ट्नवााचन हुने पदहरु,सखं्या र शुल्क: 

 

 

 

नोट: के्षत्रीय उपाध्यक्ष र के्षत्रीय सष्ट्चव पद को हकमा भने  क्षत्रीय कायासष्ट्मष्ट्िका पदाष्ट्धकारी हरुले मात्र मिदान गना पाउने छन ्|  

 

  पद  सख्या  सलु्क  कैष्ट्ियि  

१ ICC सदस्य (ICC मा िुझाउने शुल्क सष्ट्हि) २  JPY: 500000   

२ अध्यक्ष  १ JPY: 300000   

३  िररष्ठ उपाध्यक्ष  १ JPY: 250000   

४ मष्ट्हला उपाध्यक्ष (मष्ट्हला अष्ट्नवाया)  १ JPY: 200000   

५ उपाध्यक्ष  २ JPY: 200000   

६ युिा उपाध्यक्ष १ JPY: 200000   

७ 

के्षत्रीय उपाध्यक्ष (के्षत्रीय कायासष्ट्मष्ट्िले मात्र 

चुधने) १ JPY: 200000   

८ महासष्ट्चि  १ JPY: 150000   

९ सष्ट्चव  २ JPY: 130000   

१० के्षत्रीय सष्ट्चव(के्षत्रीय कायासष्ट्मष्ट्िले मात्र चुधने) १ JPY: 130000   

११ कोषाध्यक्ष  १ JPY: 120000   

१२ सह-कोषाध्यक्ष  १ JPY: 120000   

१३ युवा सयंोजक  १ JPY: 120000   

१४ मष्ट्हला सयंोजक  १ JPY: 120000   

१५ सदस्य (१ जना मष्ट्हला अष्ट्निाया) ८ JPY: 100000   
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गैर-आवासीय नेपाली सघं जापान 

९ औ राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनको ष्ट्नवााचन कायािाष्ट्लका २०१९ 

ि. स. ष्ट्ववरण  ष्ट्मष्ट्ि  देष्ट्ख समय  कैष्ट्ियि  

१ जानकारी िथा सािाजष्ट्नक सनुुवाई  २५ Aug. २०१९   ३ िजे  (सोलमारी सभाहल)  

२ ष्ट्नवााचन कायािाष्ट्लका प्रकाशन   २६-Aug-२०१९ १० िजे  Web &  Media   

३ सदस्य नामावली प्रकाशन  २६-Aug-२०१९ १० िजे  Web &  Media   

४ सदस्यिा दािी-ष्ट्िरोध  २७-Aug-२०१९ ११-५ िजे  email  

५ अष्ट्धिम नामवली प्रकाशन   २८-Aug-२०१९ १० िजे  Web &  Media   

६ उमेदवारी  दिाा  २९-३० Aug २०१९  १०-५  िजे  email  

७ उमेदवारी नामावली प्रकाशन   १ Sept २०१९ १० िजे  Web &  Media   

८ उमेदवारी दािी-ष्ट्िरोध  २-३ Sep. २०१९ १०-५  िजे  email  

९ उमेदवारी ष्ट्ििाा   ४-५ Sept २०१९ १०-५ िजे  email  

१० उमेदवारी अष्ट्धिम नामावली प्रकाशन    ६  Sept २०१९ १० िजे  Web &  Media   

११ ष्ट्नवााचन   ८ Sept २०१९ १०-४ िजे िाट  E-voting  

१२ घोषणा   ८ Sept २०१९ ७  िजे  Web &Media  Live  

१३ सपथ ग्रहण िथा पदभार ग्रहण   १० Sept २०१९ ३ िजे  स्थान िय गररने  

 

*ष्ट्नवााचन आचारसषं्ट्हिा:  

१- उमेदवारले एन आर एन जापान राष्ट्रीय समन्वय पररषदको मबधान को अमधनश्ि रही मनवायचन समममिले िोकेको मबधीप्रमिया अबलतबन गनुय 

पनेछ |  

२- मनवायचन समममिले िोकेको मनवायचन मबमध र प्रकृया पालना गनुय पनछे |  

३- दाबी मबरोध परेमा मनवायचन समममिले छानबीन गरर अमन्िम मनर्यय गनछे |  

४- उमेदवार हुन योग्य निहररएमा उमेदवारी छानबीन गरर रद्द गररनछे |  

५- मिदान सरुु हुन ुपबुय (४८ घण्टा मभत्र) शनु्य समयमा मनवायचन गमिमबमध परू्य रुप मनषेध गररनछे | गमिमबमध गररएको पाएमा वा उजरुी परेमा 

उमेदवारर रद्द गनय समकन ेछ | 

६- मिदािाहरुलाइ अनमुचि प्रभाव पाने कुनै पमन कायय गरेको उजरुी परेमा उमदेवारर रद्द गनय समकन ेछ |  

७- मिदानको समयमा प्रामवधीक समस्या दमेखएमा आवस्यकिा अनसुार समय थप गन ेवा सानय समकने छ ।  
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* मिगणना सम्िष्ट्धध:  

१-अध्यक्षको उमेदवार ले १/१ जाना प्रमिमनमध राख्न पाउन ेछ |  

२-मि पररर्ाम हरेक २/२ घण्टामा सावयजमनक जाकारी गराइने छ |  

३-मि पररर्ाम को अमन्िम मनर्यय र घोषर्ा मनवायचन समममिले गनछे |  

४-मनवायचनको मि प्रारतभ,गर्ना र पररर्ाम घोषर्ा गदाय उमदेवारको प्रमिमनमध, ICC का पदामधकारी िथा पत्रकारहरुको रोहबारमा गने छ ।  

५-मनवायचन अबमधमा कुनै पमन जमटलिा श्रजृना भएको खण्र्मा मनवायचन सममिीको मनर्ययन ैअमन्िम मनर्यय हुने छ । 

 

अन््यमा, मनबायचनलाइ शान्ि,मनष्ट्पक्ष र उ्साह पबुयक स:ुसतपन्न गनय सहयोग गनुयहुन सतबमन्धि सबैमा मनवायचन सममिी हामदयक अनरुोध गदयछ |  

 

 

 

                                                                                                                                                               

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

राजन प्रधानाङग                                                                     बेलु कामज थापा  

संयोजक;                    समचब;  

ष्ट्नवााचन सष्ट्मष्ट्ि,२०१९ 

गैर-आवासीय नेपाली सघं जापान 


