
नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखाको विधान 

 

(सन् २०१७ जून २४ बेल्जियम लुभेन अधिवेशनबाट पारित गरिएको) 
 

प्रस्तािनााः 
 

यूिोप महादेशमा िहेका नेपाली पत्रकािहरूलाई संगधित गिी पे्रस स्वतन्त्रताको िक्षा गदै स्वच्छ, व्यावसाधयक 
ि धजमे्मवाि पत्रकारिताको धवकासका लाधग यूिोपमा िहेका नेपाली पत्रकािहरूको पेशागत हकधहत ि श्रम 
अधिकािको संिक्षण ि संविधन गनध वान्छनीय भएकाले, सूचनाको हक ि धवचाि तथा अधभव्यल्जिको 
स्वतंत्रतालाई आत्मसात गदै, वृहत्ति धहतका धनल्जि पािदशी ि स्वतन्त्र समाजको धवकास गनध, अन्तिाधधरि य 
जगतमा पत्रकारिता के्षत्रमा धियाशील संघ, संस्था तथा व्यल्जिहरूसँग सौहादध पूणध सम्बन्ध कायम गदै, 

यूिोधपयन धनयम कानून अनुसाि नेपाल पत्रकाि महासंघको संगिनात्मक संिचना स्थापना ि संचालनगनध 
आवश्यक भएकाले यो धविान जािी गरिएको छ । 
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नाम र प्रारम्भ:  
यस धविानको नाम ´नेपाल पत्रकाि महासंघ यूिोपको धविान´ िहेको छ । 

नेपाल पत्रकाि महासंघ यूिोपलाई अंगे्रजीमा Federation of Nepali Journalists Europe भधननेछ भने 
FNJE छोटकिीमा भधनने छ ि यसलाई युिोधपयन कानुन बमोधजम यूिोपमा दताध गरिने छ । यो धविान यूिोप 
शाखाका सदस्यहरुमा तत्कालै लागू हुनेछ । 

 

१, पररभाषा: 
धवषय वा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस धविानमा, 
(१) “पत्रकाि” भन्नाले छापा, प्रसािण तथा अनलाइन जस्ता कुनै पधन प्रकृधतका आमसञ्चािका माध्यमसँग 
आवद्ध यस धविान बमोधजम तोधकएको योग्यता पुगेको समाचाि संकलन, उत्पादन, सम्पादन, समे्प्रषण, 

समाचाि लेखन/पुनलेखन गने कायधका साथै धनयधमत स्तम्भ लेखक, काटुधधनर, फोटो पत्रकाि, पे्रस 
क्यामेिापसधन, समाचाि तथा समाचािमुलक कायधिम धनमाधता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा,से्कच, 

भाषा तथा श्रब्य दृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकाि समेतलाई जनाउँछ । 

(२) “यूिोप शाखा” भन्नाले यस धविानबमोधजम गिन भएको नेपाल पत्रकाि महासंघको यूिोप शाखालाई 
जनाउँछ । 

(३) “सदस्य” भन्नाले नेपाल पत्रकाि महासंघ यूिोप शाखाको धविान बमोधजमको सदस्यता प्राप्त गिेका 
व्यल्जिलाई जनाउँछ । 

(४) “धविान” भन्नाले नेपाल पत्रकाि महासंघ यूिोप शाखाको यसै धविानलाइ जनाउँछ । 

 

२. यूरोप शाखाको उदे्दश्य: 
(१) यूिोपमा िहेका नेपाली पत्रकािहरूलाई संगधित गिी आवस्यक नेतृत्व प्रदान गदै उनीहरूको हक 
अधिकाि तथा संिक्षण गनध धियाशील िहने । 

(२) उत्तिदायी, मयाधधदत ि धजमे्मवाि पत्रकारिताको संस्थागत धवकासमा धियाशील हँुदै स्वतन्त्र पे्रसको 
धवश्वव्यापी ममध, मान्यता, आचिण ि आदशधलाई परिपालना गने । 

(३) सूचनाको हक ि धवचाि तथा अधभव्यल्जि स्वतन्त्रताको पक्षमा धियाशील िहने । 

(४) पत्रकाि तथा आमसञ्चाि माध्यमको व्यावसाधयक हकधहत ि भौधतक सुिक्षाका लाधग सधिय िहने । 

(५) पत्रकारिता के्षत्रसँग सम्बल्जन्धत धवषयहरूमा बैिक, भेला, सभा, समे्मलन, गोष्ठी, अन्तधि्िया, 
प्रधशक्षणलगायत अन्य धवधभन्न िचनात्मक गधतधवधिहरू सञ्चालन गने ि पत्रपधत्रका, कायधिम तथा प्रधतवेदन 
प्रकाशन वा उत्पादन गने । 

(६) िारि , समाज ि आम नागरिक तथा पत्रकाि जगतको धहतका साथै स्वच्छ पत्रकारिताको प्रविधनका धनल्जि 
धियाशील िहने । 



(७) आफू धियाशील िहेको देश ि नेपालको केन्द्रीय महासंघ बीच सम्वन्ध सुदृढ गने भूधमका धनवाधह गने । 
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१. सदस्यता 
 

(१) साििण सदस्य: 
देहायका व्यल्जिहरू यूिोप शाखाको सदस्य हुन योग्य हुनेछन् 

पत्रकारिता वा अरू कुनै धवषयमा स्नातक उत्तीणध गिी एक वषधदेल्जख पत्रकारिता पेशामा लागेको व्यल्जि 
अथवा पत्रकारिता वा अन्य कुनै धवषयमा उच्चमाध्यधमक तह वा सो सिह उत्तीणध गिी दुई वषधदेल्जख 
पत्रकारिता पेशामा लागेको व्यल्जि अथवा मधहला, आधदवासी जनजाधत, दधलत, मिेशी, थारू, मुल्जिम, 

अपाङ्गता वा अन्य पधहचान भएका व्यल्जि ि अल्पसंख्यक, उत्पीधित वा धपछधिएको के्षत्र ि कणाधलीका 
हकमा एक वषधदेल्जख पत्रकारिता के्षत्रमा धियाशील भए पुगे्नछ । माथी तोधकएको सबैको हकमा नेपाली 
नागरिक अथवा गैि आवासीय नेपाली नागरिक हुनु पनेछ । 

अन्य शाखाबाट सदस्यता स्थानान्तिण गिेको अवस्थामा । 

 

(२) मानाथध सदस्यः 
महासंघको उदे्दश्य प्राल्जप्तका लाधग धवशेष योगदान पुर  याएका स्वदेशी वा धवदेशी व्यल्जि वा संस्थााालाई 
सम्मानपुवधक मानाथध सदस्यको रुपमा िाख्न सके्नछ । 

 

२. सदस्यता प्राप्त गने काययविवध: 
 

सदस्यताको लाधग आवेदन, स्वीकृधत ि प्राल्जप्त देहायबमोधजम हुनेछ: 
यूिोप शाखाको सदस्यता धलन चाहने पत्रकािले योग्यताको प्रमाणपत्र ि पत्रकारितामा धनिन्तिता ि 
धियाशीलताको प्रमाण तोधकएको ढाँचामा यूिोप शाखालाई धनवेदन धदनुपनेछ । यूिोप शाखाले आवेदन 
खुल्ला गिेको समयमा धनवेदन धदन सधकनेछ । 

आवेदन आएपधछ शाखा वा एशोधसयट संस्थाले छानधबन गिी योग्यता पुगेका आवेदकको सदस्यता 
ल्जस्वकृतगिी अनुमोदनका लाधग केन्द्रमा पिाउने छ । 

मानाथधबाहेक सबै प्रकािका सदस्यको अवधि तीन वषधको हुनेछ। 

नवीकिणका लाधग पत्रकारितामा धनिन्ति संलग्न िहेको प्रमाण पेश गनुध पनेछ । 

मानाथध सदस्यता महासंघको केन्द्रीय सधमधतले समाप्त गने धनणयध नगदाधसम्म कायम िहनेछ । 

 

३. सदस्यता शुल्क: 
 

(क) सदस्यता शूल्क वाधषधक ५० यूिो हुनेछ ति, नयाँ सदस्यलाई ५० यूिो बढी लागे्नछ । 

(ख) हिेक ३ वषधमा सदस्यता नवीकिण गनुध पनेछ । 

(ग) सदस्य शूल्कको केही िकम महासंघको धनयम अनुसाि केन्द्रमा पिाउनु पनेछ । 

 

४. सदस्यताको समाप्तप्त: 
 

(क) सदस्यताबाट धदएको िाजीनामा स्वीकृत भएमा । 

(ख) धविान अनुसाि बुझाउनु पने शुल्क नबुझाएमा । 

(ग) कुनै सदस्यले धविान प्रधतकुल काम गिेको छ भने्न सधमधतले िहिाएमा । 

(घ) नैधतक पतन देल्जखने फौजदािी अधभयोग प्रमाधणत भएमा । 

(ङ) पत्रकारिता नगिेमा । 

(च) मृतू्य भएमा । 

 



५. सदस्यको अवधकार 

 

(क) सदस्यले धविान बमोधजम यूिोप शाखाको धनवाधचनमा आफू उमे्मदवाि हुन ि मतदान गनध पाउनेछ । 

(ख) सदस्यले सम्बल्जन्धत सभामाफध त् महासंघको नीधत धनमाधणमा संलग्न हुन पाउनेछ । 

(ग) माथी (क) ि (ख) को अधिकाि मानाथध सदस्यलाई हुने छैन । 
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यूरोप शाखा सवमवत: 
 

१. सवमवतको गठन र विवध: 
 

यूिोप शाखाका सदस्यले धविान बमोधजम शाखाको धनवाधचनमा आफू उमे्मदवाि हुन वा मतदान गनध पाउनेछ 
। सदस्यले कायधकारिणी सभा माफध त यूिोप शाखाको नीधत धनमाधणमा संलग्न हुन पाउनेछ । 

 

महासंघको उदे्दश्य पुधतधका लाधग यूिोप शाखाका सबै सािािण सदस्यले आफ्नै शाखामा िहेको मतदान 
केन्द्रमाफध त गोप्य मतदानबाट देहाय बमोधजमको सधमधत धनवाधधचत गनेछन् । 

 

(क) अध्यक्ष 

(ख) बरिष्ठ उपाध्यक्ष ि िेिै देश भएकाले आवश्यकता अनुसाि उपाध्यक्षहरू 

(ग) महासधचव, 

(घ) उप-महासधचव ि सधचवहरू (िेिै देश भएकाले आवश्यकता अनुसाि) 
(ङ) कोषाध्यक्ष 

(च) सदस्यहरु (आवश्यकता अनुसाि) 
(झ) कायधसधमधतले आवश्यकता अनुसाि प्रमुख संिक्षक, संिक्षक ि सल्लाहकािहरु मनोनीत गनध सके्नछ ि 
आवश्यक बमोधजम सदस्यहरु मनोनयन ि धजमे्मवािी हेिफेि गनध सके्नछ । 

 

२. अवधिेशन तथा साधारण सभा: 
 

हिेक तीन वषधमा यूिोप शाखाको अधिवेशन हुने छ भने कायधकालको बीच अवधि अथाधत साढे एक वषधमा 
सािािण सभा हुनेछ । 

अधिवेशन तथा सािािणसभा सम्बन्धी व्यवस्था देहायबमोधजम हूनेछ । 

सािािणसभा वा अधिवेशनमा उपल्जस्थत सदस्यको बहुमतबाट पारित धनणयध कायाधन्वयन गनध सम्बल्जन्धत 
सधमधतको दाधयत्व हुनेछ । 

सािािण सभा वा अधिवेशनमा अध्यक्ष, महासधचव/उप-महासधचव/सधचव तथा सािािणसभाले तोकेका 
किीमा तीन जना सदस्यले हस्ताक्षि गिी प्रमाधणत गिेको मुल अधभलेख नै धनणयध माधननेछ । 

सधमधतका अध्यक्षले सािािण सभाको अध्यक्षता गनेछ । ति अधिवेशनको बन्द सत्रको सञ्चालनका लाधग 
अध्यक्षमण्डल गिन गनध सधकनेछ । 

 

३. वनिायचन 

 

वनिायचन सवमवत र काययविवधाः 
(१) कुनै पधन तहको नेतृत्व चयन धनधवधिोि भएको अवस्थामा बाहेक यूिोप शाखाका प्रते्यक सदस्यले मतदान 
गने गिी गोप्य मतदानका आिािमा गरिनेछ । 

(२) नयाँ सधमधतको धनवाधचनका लाधग केन्द्रीय सधमधतसंग पिामशधगिी धमधत तय गदै धनवाधचन सम्पन्न गनध 
सधमधतले तोकेको व्यल्जिको संयोजकत्वमा धनवाधचन सधमधत गिन गरिनेछ । 



(३) धनवाधचन सधमधतको काम, कतधव्य तथा धनवाधचन प्रधियाः 
(क) धनवाधचन सधमधतको काम, कतधव्य ि अधिकाि तोधकएबमोधजम हुनेछ । सधमधतले कामलाई सहज 
बनाउन आफैं  कायधधवधि तय गनध सके्नछ । 

(ख) धनवाधचन सधमधतले यस धविानको अिीनमा िही धनवाधचन सम्पन्न गनेछ । 

(४) सधमधतले तोकेको धमधतमा धवधिसम्मत ि धनवाधचनका आिािभूत धसद्धान्तहरूको परिपालना गिी 
धनवाधचन सम्पन्न गनुध धनवाधचन सधमधतको कतधव्य हुनेछ । 

(५) धनवाधचन सधमधतलाई सहयोग गनुध सम्बल्जन्धत सधमधतको कतधव्य हुनेछ । 

(६) धनवाधचन सम्पन्न भए लगतै्त मतगणना गनुधपनेछ । 
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१, काम, कतयव्य र अवधकार: 
 

काम कतधव्य ि अधिकाि भन्नाले शाखाका अध्यक्ष, बरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासधचव, उप-महासधचव, 

सधचव, कोषाध्यक्ष ि सदस्यहरुको अधिकाि भनेि बुझ्नुपनेछ । 

 

अध्यक्षको काम, कतयव्य र अवधकार: 
 

(क) यूिोप शाखालाई नीधतगत ि सांगिधनक नेतृत्व प्रदान गने । 

(ख) सधमधत ि सभाको अध्यक्षता ग्रहण गने ि उि बैिक ि सभामा मतदान हँुदा मत बिाबि भएमा 
धनणाधयक मत धदने । 

(ग) केल्जन्द्रय सभा ि सधमधतका धनणयधहरू कायाधन्वयन गने गिाउने । 

(घ) सधमधतले तोकेका अन्य कामहरू । 

 

बररष्ठ उपाध्यक्ष - उपाध्यक्षको काम, कतयव्य र अवधकाराः 
 

(क) अध्यक्ष कुनै कािणले आफ्नो काम गनध असमथध भएमा, काम 

धवशेषले देशवाधहि िहेमा वा धनजको पद रिि भएमा कायधबाहक अध्यक्षको रुपमा धनजको कतधव्यको 
पालना ि अधिकाि प्रयोग गने धजमे्मवािी हुनेछ । 

(ख) यूिोप शाखाका धनणयध कायाधन्वयन गने, गिाउने । 

(ग) अध्यक्ष वा केन्द्रीय सधमधतवाट आफूलाई सुल्जम्पएको वा तोधकएको कतधव्यको पालना ि अधिकािको 
प्रयोग गने, 

 

महासवचि/उप-महासवचिको काम, कतयव्य र अवधकार 

 

(क) अध्यक्षसँग पिामशध गिी सधमधतको बैिक ि सभा बोलाउने, 

(ख) सभा ि सधमधतका धनणयधहरू कायाधन्वयन गने गिाउने, 

(ग) यूिोप शाखाका सभा ि सधमधतका धलल्जखत कागजातहरूको अधभलेख तयाि पाने ि सुिधक्षत िाखे्न, 

(घ) आफूलाई सुल्जम्पएको वा तोधकएको कतधव्यको पालना ि अधिकािको प्रयोग गने, 

(ङ) महासंघको धलखत प्रमाधणत गने, 

(च) सधमधतको तफध बाट प्रधतवेदन पेश गने, 

(छ) भैपिी आउने काम गने - गिाउने, 

(ज) दैधनक प्रशासन सञ्चालन गने गिाउने, 

(झ) धविानले तोकेबमोधजमका अन्य काम गने, 

 



सवचिको काम, कतयव्य र अवधकार 

 

(क) महासधचव ि उप-महासधचवको अनुपल्जस्थधतमा समू्पणध काम गने, 

(ख) महासधचवको काममा आवश्यक सहयोग गने, 

 

कोषाध्यक्षको काम, कतयव्य र अवधकाराः 
 

(क) यूिोप शाखाको वाधषधक आधथधक कायधिम तयाि गने, 

(ख) यूिोप शाखाको कोष तथा लेखासम्बन्धी समू्पणध दाधयत्व बहन गने, 

(ग) यूिोप शाखाको आय-व्ययको धहसाब दुरुस्त िाखे्न, 

(घ) यूिोप शाखाको तफध बाट धजन्सी लगत िाखे्न, 

(ङ) यूिोप शाखाको तफध बाट असुल गनधपने शुल्क तथा िकम असुल उपि गने गिाउने, 

(च) यूिोप शाखाको लाधग आवश्यक आधथधक स्रोतको व्यवस्थापन ि परिचालन गने, 

 

सदस्यहरूको काम, कतयव्य र अवधकाराः 
 

(क) सधमधतका सदस्यहरूले बैिकको धनणयध बमोधजम आफूलाई सूल्जम्पएको धजमे्मवािी पूिा गने । 

(ख) यूिोप शाखाका सदस्यले धविान बमोधजम शाखाको धनवाधचनमा आफू उमे्मदवाि हुन वा मतदान गनध 
पाउनेछ । 

(ग) सदस्यले कायधकारिणी सभा माफध त यूिोप शाखाको नीधत धनमाधणमा संलग्न हुन पाउनेछ । 

 

 

 

पररचे्छद – ५ 

 

 

१. अविश्वासको प्रस्ताि: 
 

यूिोप शाखाका कुनै पदाधिकािी वा सदस्यका धवरुद्ध दुई धतहाइ सािािण सदस्यले कािण खुलाई हस्ताक्षि 
गिी यूिोप शाखा ि केन्द्रीय कायाधलयमा अधवश्वासको प्रस्ताव पेश गनध सके्नछन् । 

त्यो प्रस्ताव दताध भएपधछ यूिोप शाखाले ३५ धदनधभत्र धवशेष सािािणसभा बोलाई सो प्रस्ताव पेश गनुध पनेछ । 

सधमधतका कुनै पदाधिकािी वा सदस्यले आफूलाई लागेको अधभयोगका सम्बन्धमा स्परीकिण धदन पाउनेछ 
ि यस्तो स्परीकिणबाट सनु्तर भएमा सभाले प्रस्ताव धफताध धलन सके्नछ । प्रस्ताव धफताध नभएमा यसलाई 
मतदानमा लधगनेछ । 

 

२. अनुशासन र कारबाही: 
 

(क) महासंघको धविान तथा अनुशासनको पालना गनुध यूिोप शाखा ि त्यसमा आवद्ध सदस्यको कतधव्य 
हुनेछ । 

(ख) अनुशासन पालना गिे नगिेको आिािमा यूिोप शाखाले कावाधही गिी महासंघको केन्द्रीय सधमधतलाई 
सदस्यता धनलम्बनका लाधग धसफारिस गनध सके्नछ । 

 

३. विधानको संशोधन 

 

संशोधन विवधाः 



(१) धविान संशोिन प्रस्ताव सधमधतले सािािण सभामा प्रसु्तत गने छ । सो प्रस्तावबािे संशोिन सधमधतले 
सािािण सभा हुनुभन्दा किीमा तीस धदनअगाधि धलल्जखत सूचना पे्रधषत गनेछ । 

(२) अध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकािीहरूको कायधकाल सीमा अवधि यूिोप शाखामा लागू हुने छैन । 

(३) अधिवेशन गनुधपूवध कल्जिमा १५ धदन अधघ सूचना जािी गनुधपनेछ । 

(४) प्रस्ताधवत संशोिन सािािण सभामा उपल्जस्थत सदस्यहरूको दुई धतहाइ मतबाट पारित हुनेछ ि त्यसलाई 

सम्वल्जन्धत अधिकािी वा धनकायबाट स्वीकृत भएपश्चात मात्र धविानको कुनै दफा संशोिन वा खािेज भएको 
माधननेछ । 

(५) संिमणकालीन अवस्थामा कायधसधमधतको कायधअवधि थपघट गनुधपने अवस्था भएमा कायधसधमधतले 
धनणधय गिे बमोधजम हुने छ । 

 

४. संस्थाको खारेजी: 
 

यूिोप शाखाको सािािण सभाको दुई धतहाई बहुमतले संस्था खािेजीको धनणधय गिेमा प्रचधलत कानुन 
बमोधजम हुनेछ । 

 

५. संस्थाको छाप र लेटर प्याड: 
 

सामान्य छाप ि लेटि प्याि: यूिोप शाखाको सामान्य छाप ि प्रतीक तल धचत्रमा उले्लख भए बमोधजम हुनेछ 
। 

लोगो ि लेटि प्याि 

 


