किरात राई यायोक्खा हङिङ
११औं अधिवेशन (२७ जुन २०२१)
सुप्तुलुङखीम

आर्थिि प्रततवेदन - २०२१
साांगाठातनि प्रततवेदन - २०२१
ववधान – १९९८ (सांसोधन मस्यौदा) - २०२१
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किरात राई यायोख्खा,िाययसकिकत २०१८-२०२१ हङिङ।
अध्यक्ष- हरिचन्द्र िाई
प्रथम उपाध्यक्ष- चन्द्रका(माया)िाई
महासधचव- बज्र कुमाि िाई
सधचव- गजेन्द्र िाई
सह-सधचव- पधवता पुमा िाई
कोषाध्यक्ष- गंगािाम िाई
सह-कोषाध्यक्ष- कमल िाई
सदस्य- िामचन्द्र िाई
सदस्य- जधजन चाम्लिङ
सदस्य- धवष्णु िाई
सदस्य- मणीिाज िाई
सदस्य- पधवत्रा िाई
सदस्य- िाजु िाई
सदस्य- धदपेन्द्र िाई

किधान संसोधन िस्यौदा सकिकतिः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

अध्यक्ष, धकिाया हङकङ - हरिचन्द्र िाई
मुल संयोजक, प्रज्ञा प्रधतष्ठान, कुलपधत - शधश मदन िाई
संिक्षक, धकिाया हङकङ - हेजेन िाई
संिक्षक, धकिाया हङकङ - धकसन िाई
प्रमुख सल्लाहकाि, धकिाया हङकङ - िधजन िाई
सल्लाहकाि, धकिाया हङकङ - बसन्त कुमािी िाई
सल्लाहकाि, धकिाया हङकङ - धपताम्वि िाई
सल्लाहकाि, धकिाया हङकङ - धििाज साम्पाङ
सल्लाहकाि, धकिाया हङकङ - धतलक वालाहाङ िाई
उपाध्यक्ष, धकिाया हङकङ - चन्द्रका िाई
महासधचव, धकिाया हङकङ - बज्र कुमाि िाई
सधचव, धकिाया हङकङ - गजेन्द्र िाई
कोषाध्यक्ष, धकिाया हङकङ - गंगा िाम िाई
अध्यक्ष, धकिात िाई चाम्लिङ खाम्बाधतम - कल्पना चाम्लिङ
अध्यक्ष, दु धम धकिात िाई फम्लिधकम - कमल दु मी
अध्यक्ष, साम्पाङ िाई जुिेखा - ते ज साम्पाङ
अध्यक्ष, धकिात िाई बान्तावा म्लखम - दु गााकान्त बान्तावा
अध्यक्ष, पुमा तुप्खाबाङखाला - पेन्गुईन पुमा
अध्यक्ष, धकिात थुलुङ सामा - िाम ली थुलुङ
अध्यक्ष, सोदे ल कोयु/कोयी धकम - प्रकाश कोयी
अध्यक्ष, बाधहङ मुलुम्लखम - लोखिाज बायुङ

Kirat Rai Association Hong Kong Limited
INCOME & EXPENDITURE STATEMENT
1/4/20 -26/6/21
Particulars

1-Apr-2020 to 26-Jun-2021

Cultural, Religious & Social
Activities Exp.
Arts & Literature Exp.
Chula Expenses

23,327

14,260

Particulars

1-Apr-2020 to 26-Jun-2021

Cultural, Religious &
Social Activities Inc.
Arts & Literature Inc.
Chula Income

31,135

18,990

Chula Puja (Ubhauli) Exp.

2,686

Chula Puja (Ubhauli) Inc.

6,050

Chula Puja (Udhauli) Exp.

2,650

Chula Puja (Udhauli) Inc.

1,750

Condolence Exp.

3,731

Condolence Inc.

1,000

Convention/AGM Exp.

Convention/AGM Inc.

Deuse Exp.

Deuse Inc.

Donation & Help Exp.

Donation & Help Inc.

Handover & Installation Exp.

Handover Installation Inc.

Language & Script Exp.

Language & Script Inc.

Meeting & Party Exp.

Meeting & Party Inc.

Publication (Other) Exp.

Publication (Other) Inc.

Sakela (Ubhauli) Exp.

Sakela (Ubhauli) Inc.

Sakela (Udhauli) Exp.

Sakela (Udhauli) Inc.

Saune Sakrati Exp.

Saune Sakrati Inc.

Sports & Games Exp.

Sports & Games Inc.

Training & Workshop Exp.

Training & Workshop Inc.

Yalambar Nite Exp.

Yalambar Nite Inc.

Yalambar Smarika Exp.

Yalambar Smarika Inc.

Yeledung Exp.

Yeledung Inc.

_Purchase Exp.

_Sales Inc.

Operating Expenses

47,730

Accounting Fee Exp
Advertisement & Greetings
Exp.
Auditors' Remuneration

Donation From Members
500

3,345

Other Income

222,428
222,248

Bank Interest

12,000

Interest Received

Bank Charge Exp.

Sundry Income

180

Depreciation Exp.
Penalty
Printing & Stationary Exp.
Rent Exp.
Repair & Maintenance

11,500

Secretarial Fee Exp.
Sundry Expenses
Travelling Exp.
Utility Electricity Exp.

333
1,451

Utility Gas Exp.
Utility Water Exp.
Wages Exp.

3,946
18,000

Website Exp.
Nett Profit
Total

182,506
253,563
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Total

253,563

Kirat Rai Association Hong Kong Limited
BALANCE SHEET
1/4/20 – 26/6/21
Liabilities

as at 26-Jun-2021

Retained Surplus
Retained Surplus

Assets

2,269,132 Fixed Asset
2,269,132

Property, Plant &
Equipment’s
Current Assets

Loans (Liabilities)
Current Liabilities
Other Payables
Accruals

as at 26-Jun-2021

133,257
126,757
6,500

2,369,173
2,369,173
217,173

Closing Stock
Other Receivable

106,089

Cash & Bank Balance

111,084

Branch / Divisions
Adjustment
Profit & Loss
Opening Balance
Current Period

183,957
1,451
182,506

Total

2,586,347

Total

2,586,347

Kirat Rai Association Hong Kong Limited
Assets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Television
Kase Plates
Kase Botuko
Kase Lota
Jhyamta
Dhol
Tama Gagro
Foshi & Bata
Refrigerators
Sound box
Chairs
Fans
Air Conditions
Fire Extinguisher
Gas Cylinder
Chepte Gahana Kan ma lgaune
Nak ko Dhungri
Bulaki
Sir ma laune Jun
Sir ma laune Ful
Pot & Jantar

Treasurer
Ganga Ram Sampang Rai

4
46
46
5
9
5
2
1
2
2
46
2
4
1
7
5
6
5
5
5
2

किरात राई यायोख्खा हङिङिो सांगाठाकनि प्रकतिेद न २०२१.
११औं अधिवेश न,२७ जून २०२१.
यलम्बि सभाहल, सुप्तुलुङखीम धक लुन चुन।
सभाध्यक्ष महोदय,कायासधमधतका पदाधिकािीज्यूहरु, सल्लाहकािज्यूहरु,सम्माधनत संिक्षकज्यूहरु,संस्थापकज्यूहरु, प्रज्ञा प्रधतष्ठानका कूलपधत तथा प्राधज्ञक
सदस्यज्यूहरु,आजीवन सदस्यज्यूहरु,भाधषक सं स्थाका प्रमुख तथा पदाधिकािीज्यूहरु,पूवााध्यक्ष तथा पदाधिकािीज्यूहरु,मान्यवि अग्रज एवं समस्त धकिात
िाई दाजुभाई तथा धददी बधहनीहरुलाई प्रथमतः यो हाम्रो सुप्तुलुङखीमको यलम्बि सभाहलमा हाधदा क स्वागत गदै सेवा ट्क् रयाउँ दछु । सेवा!
यसैसाथ हामी धकिात िाईहरुको गौिवशाली संस्था(धकिाया)को सधचवको हैधसयतले यो सधमधतको ३ बषीय कायाकालको सांगठाधनक प्रधतवेद न अक्षि शः
प्रस्तुत गने अनुमधत चाहन्छु ।भोधलका कायासधमधत,योजनाकाि,लेखक, इधतहासकाि,अध्येता,अध्ययन धजज्ञासु आधदलाई यस संस्थाले एक कायाकालमा
गिे का कामहरुको एकमुष्ट जानकािी होस् भन्ने हे तुले पू णा कायाकालकै प्रधतवेदन प्रस्तु त गना गई िहेको छु ।प्रधतवेद न केधह लामो लाग्न सक्छ।कृपया िया
भएि सुनी-बुझी धदनुहुन धवनम्र अनुिोि गदा छु।
आदिणीय दाजुभाई तथा धददीबधहनीहरु!
नेपालका आधदवासी धकिात िाईहरुले यो धवकधसत ि कमाशीलभूधम हङकङमा केधह अधिकािसधहत बसोबासको अनुमधत पाएसँगै प्रवेशको संख्यात्मक
इकाई चुधलएको अवस्थामा धकिात िाईहरुको संस् थागत एकताको महसुस गिी हाम्रो जातीय पधहचानप्रेमी, दू िदशीसाथै नेतृत्वदायी केधह अग्रजहरुले सन
१९९८ जनविी २८ मा यो संस्था(धकिात िाई यायोख्या हङकङ)को स्थापना गनुा भएको गधवालो इधतहाससँगै यो संस्था प्रगधतपथको उकालो चढी नै िहेको
छ।यसै रमको आज दु ईदशक नधजकको यात्रा पाि गना लाग्दासम्म यो संस्थाप्रधत सदै व उत्तिदायी भूधमका धनवााह गने अग्रज-मान्यवि तथा सम्बद्ध सबैलाई
स-सम्मान स्मिण गदा छौं।आज हामी धकिात िाईहरु यहाँ हुनुको आिािस्तम्भ हाम्रा धपता-पुखााहरुलाई पधन शीि झुकाएि स्मिण गदा छौं।
आदिणीय दाजुभाई तथा धददी बधहनीहरु!
मुख्यत: धकिात िाईहरुको भाषा,भेषभु षा, मौधलक िमा,संस्काि,संस्कृधत,खानपान,पिम्पिा,िीधतरिवाज आधदको संिक्षण-संबद्धा न, प्रबद्धा न ि धकिात िाई
एकताका खाधति यो संस्था स्थापना गरिएको हो। धविानत: उद्धे श्यमा उल्लेम्लखत मूलभूत धवषयका केन्द्रमा िहेि पुस्ता हस्तान्तिणको सं स्थागत प्रधरयाको
आज अको धबशेष धमधतमा हामी उपम्लस्थत भएका छौं। हुनत: आजभन्दा तीन मधहना अगाधि नै यो काया सधमधतको म्याद सधकएको धथयो।तथाधप धवश्वमैं
फैधलएको मानव ज्यानमािा अदृष्य भाइिस कोधभि-१९ को कािण यहाँको सिकािले सामाधजक दु िीमा िहनु पनेसधहतको अरु थुप्रै नीधत-धनयमहरु लागु
गयो।तत्पश्चात यस संस्थाका संिक्षक,सल्लाहकाि,सम्बद्ध भाधषक संस्था ि प्राज्ञ प्रधतष्ठानसधहतको बैठकले २५ माचा २०१८ मा १०औं अधिवेश नबाट्क चयन भई
३ बषे कायाकाल समाप्त भएको यस काया सधमधतलाई धविानत: धबशेष परिम्लस्थधतमा समय थप्न सधकने व्यवस्था अनुरु प अरु तीन मधहनाको कायाभाि
सुम्लम्पयो।आज त्यो थधपएको म्याद पधन समाप्त भएको छ।ि,हामी ११औं अधिवेशनको यलम्बि हलमा छौं।अथाात आज हामी नयाँ नेतृत्व चयन गदै छौं।
आदिणीय दाजुभाई तथा धददी बधहनीहरु!
यो सधमधतको कायाकालमा िेिै गािोसािो परिम्लस्थधत,बािा-अिचनहरु आए/गए।त्यसका वावजुद संस्थाको बाधषाक योजनामा उल्लेम्लखत कधत काम/कािवाही
सम्पन्न गना सधकयो? कधत सधकएन? यी तमाम धबषय ि सन्दभाहरुलाई बुँदागत रुपमा स्पष्ट पाना चाहन्छु ।
(१) सांगाठाकनि संरचना कनिायण अन्तगयत कनयुक्ति र िायय किभाजन:
•
भाधषक संस्था (पदे न उपाध्यक्ष) बाहेक १५ सदस्यीय कायाकािी सधमधत चयन भए लगतै ०१ अधप्रल २०१८ को धदन सुप्तुङखीममा बसेको
पधहलो बैठक ि सोधह मधहनाको १५ तारिखमा सम्पन्न पदास्थापन, बुझबुझािथ तथा धवदाई कायारमले धवधभन्न धवभागीय
प्रमुख,संयोजक,सल्लाहकाि परिषद,प्रज्ञा प्रधतष्ठानको कुलपधत,कुधवमी,सहायक कुधवमी आधदको धनयुम्लि गयो।जसानुसाि धनवतामान अध्यक्ष
प्रमुख सल्लाहकाि िहने व्यवस्था अनुसाि िजीन िाई प्रमुख सल्लाहकाि,कुलपधतमा दोस्रो कायाकालकालाधग शधशमदन िाई, कुधवमी ि
सहायक कूवीमीमा रमशः श्रेष्ठ बहादु ि िाई ि नािायण िाईलाई धनयु ि गयो।भाधषक संस्थाले धसफारिस गिे को व्यम्लि कुधवमी िाम्लखने व्यवस्था
अनुसाि धकिात िाई वान्तवाखीमबाट्क मैत्र कुमाि िाई िाई थुलुङ सामाबाट्क अदीप थुलुङ िाईलाई धनयुि गरियो।आजसम्म उहाँहरुबाट्कै
धकिायाले जन्मदे म्लख मृत्युसम्मका कायाहरु सम्पन्न गदै आएको छ।
•
यसबाहेक १०औं अधिवेश नबाट्क पारित धविानले प्रत्यायोजन गिे को परिक्षेद ३ को िािा १३ अनुसाि भुपू. धकिाया हङकङका अध्यक्षहरु
संिक्षक परिषदमा िहने व्यवस्था अनुरु प धनम्न अनुसाि संिक्षक परिषद गठन गरिएको धथयो।
(क).प्रमुख संिक्षक -शधशमदन िाई
(ख) संिक्षक सदस्य -धकसन िाई
(ग) संिक्षक सदस्य -निहाङ िाई
(घ) संिक्षक सदस्य -हेजेन िाई
(ङ) संिक्षक सदस्य -भगवान चािीङ िाई िहनु भएको छ।
•

यसैगिी धविानमा उल्लेख भए अनुसाि बौम्लद्धक परिषदको हैधसयतमा धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठानले धनम्न उल्लेम्लखत पदाधिकािी धसफारिस गिे
पश्चात धकिायाले अनुमोदन गिे को छ।
कुलपधत - शधश मदन िाई
उपकुलपधत - धकसन िाई
महासधचव - धकन्दि िाई
महाप्रबन्धक - धििाज कुमाि िाई
प्रज्ञा सदस्य - बसन्त िाई
प्रज्ञा सदस्य - निजीत िाई
प्रज्ञा सदस्य - दीपा एवाई िाई
प्रज्ञा सदस्य - प्रदीप धकिवा
प्रज्ञा सदस्य - रिगम िाई
प्रज्ञा सदस्य - धदपेन्द्र िाई
प्रज्ञा सदस्य - धनिज िाई
प्रज्ञा सदस्य कूवीमी - नािायण प्रसाद िाई
प्रज्ञा सदस्य कूवीमी - मैत्र कुमाि िाई।
यसिी धकिायाले वौम्लद्धक परिषदको आवश्यकतालाई पधन पुिा गिे को छ।
यस अलवा धकिायामा १५ वट्का धवभागहरु िहेका छन्।
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(क) संगठन धवस्ताि तथा समन्वय धवभाग।
(ख) सुप्तुलुङखीम धनमााण तथा ममात धवभाग।
(ग) खेलकुद,साधहत्य तथा संगीत धवभाग।
(घ) कायाालय संचालन तथा प्रचाि-प्रसाि धवभाग।
(ङ) मौधलक संकलन तथा सिसजावट्क धवभाग
(च) सम्पधत तथा कोष अधभवृम्लद्ध धवभाग।
(छ) सुधम्नमा भािा तथा खानपान धवभाग
(ज) धसधरमा धबतिण तथा सेवासत्काि धवभाग
(झ) बाल, मधहला, प्रौढ तथा अधतधथ धवभाग
(ञ) धकिात िमा संिक्षण तथा संस्काि धवभाग
(ट्क) धशली संकलन तथा संस्कृधत धवभाग
(ठ) फोहिमैला ब्यावस्थापन तथा सिसफाई धवभाग
(ि) पारुहाङ ढु वानी तथा ओसािपसाि धवभाग
(ढ) यातायात, िोजगाि तथा ब्यावसाय धवभाग
(ण) आपतकाधलन सहयोग तथा सुिक्षा धवभाग
यी धवभागहरुमा काया सधमधतका पदाधिकािीहरु प्रमुख िहने व्यवस्था अनुसाि नै धनयुम्लि धनिाािण गरिएको छ। यसिी सांगाठाधनक संिचनाको दरिलो जग
बसाउने कामलाई धनिन्तिता धदइएको छ। सं स्थाको आधिकािीक बेवसाइि www.kiratrai.org मा हेना/पढ् न अनुिोि गदा छौं ।
(२) सांस्कृकति िाययहरु:
•
धकिात िाईहरुको सांस्कृधतक पधहचानलाई धवश्वासामु पुयााउन धवधभन्न कायाहरु गदै आएको धकिाया हङकङले यो ३ वषे कायाकालमा
धनम्नानुसाि सांस्कृधतक कायाहरु सम्पन्न गयो।
•
६ मे २०१८ मा धकिात िाईहरुको महान चाि उभौली साकेला भव्यताकासाथ ट्काईमोशान कन्ट्री पाका (यलम्बि पाका) मा सम्पन्न गरियो।त्यस्तै
गिे ि उिौली साकेला २३ धिसेम्बिमा सोधह स्थान सम्पन्न गरियो।
•
यहाँ (हङकङ)मा तीन चुला स्थापना गिे पधछ बषामा उभौली ि उिौली गिे ि चुलामा कूवीमीहरुले मुन्दु म फलाक्दै आशीवााद माग्दै दु ईपट्कक
चुलापूजा गने गिे का छौं। सो कायाको धनिन्तितास्वरुप ३० अप्रीलमा सुप्तुलङखीमको चुलामा उभौली चुलापूजा ि २२ धिसेम्बिमा उिौली
चुलापूजा गरियो।सोधह बषाको १३ मेका धदन धकिात िाई यायोक्खा मकाउको धनमन्त्रणामा साकेला धशली प्रदा शनकालाधग धशली संकलन तथा
सांस्कृधतक प्रदा श नी (संस्कृधत) धवभागका मूल संयोजक धपताम्बि िाईको प्रधतधनधित्वमा साकेला धशली नाँच्ने कलाकािहरु मकाऊ गई साकेला
धशली प्रदा शन गने काया भयो। त्यस्तै गिे ि धशली संकलन तथा प्रदा शानी धवभागका धवभाग प्रमुख िाजेन्द्र िाई ि मूलसंयोजक धपताम्बि िाईको
प्रधतधनधित्वमा कलाकािसधहतको समुहद्वािा धनम्न ठाँउहरुमा साकेला धशली प्रदशान गने काया गरिएको छ।
•
०४ नोभेम्वि मा ने पाली जनजाती महासंघ को आयोजनामा याउ मा ते ईम्लस्थत कम्युध नट्की हलमा साकेला झाँकी प्रदा शन गरियो।
•
त्यसैगिी ११ नोभेम्बिमा हङकङ एधककृत नेपाली समाज धलधमट्के ि (धहि) को धनमन्त्रणामा स्टािफेरिमा साकेला धशधल प्रदा शन गरियो।
•
यही रमको २६ जनविी २०१९ मा बगैंचा संचािको धनमन्त्रणामा बगैंचा िे ष्ट्कु िेन्ट् एण्ड बाि जोिा नमा साकेला धशली प्रदा श न गरियो।
•
धमधत १७ जुलाई २०१८ तदानुसाि धव.स. २०७५ साउन १ गते केधह बषा अधघबाट्क मनाउन सुरु गरिएको साउने सराम्लन्त
सुप्तुलुङखीममा मनाईयो।
•
२० जनविी २०१९ मा माघे सराम्लन्त तथा येलेदोङ ५०७९ ि धकिाया हङकङको २०औं स्थापना धदवश धबशेष सां स्कृधतक मेलाको आयोजना
गिे ि सुप्तुलुङखीममा भव्यताकासाथ मनाईयो।उि सांस्कृधतक मेलामा धकिातजन्य भे षभुषा,गिगहना तथा ऐधतहाधसक हातहधतयािहरु
प्रदशानमा िाम्लखएको धथयो भने धकिात जन्यलेख िचनाहरु भएका सयौं पुस्तकहरु धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठानले संकलन गिी प्रदशान गिे को
धथयो।सोधह सालको ११ नोभेम्बिको धदन धकिात िाई यायोक्खाको आयोजनामा ८ वट्कै भाधषक संस्थाहरुको सहभागीतामा संयुि दे उसे -भैलो
सुप्तुलुङखीममा सम्पन्न गरियो।
•
यसैगिी १९ मे २०१९ मा धकिात िाईहरुको महान चािा उभौली साकेला ताईमोशान कन्ट्री पाका (यलम्बि पाका) मा भव्यतापूवा क सम्पन्न भएको
छ।सोधह बषाको २५ धिसेम्बिमा साकेला उिौली सोधह स्थानमा उस्तै भव्यताकासाथ सम्पन्न भएको धथयो।त्यस्तै गिे ि १८ मेमा सुप्तुलुङखीमको
तीन चुलामा उभौली चुलापूजा गरियो भने १२ धिसेम्बिमा उिौली चुलापूजा सोधह स्थानमा सम्पन्न गरिएको धथयो।त्यधह सालको २४ जुलाईमा
साउने सराम्लन्त भब्यताकासाथ सुप्तुलुङखीममा मनाईयो।
•
यसिी नै १९ जनविी २०२० मा येले दोङ ५०८०/ माघे सराम्लन्त तथा २२ औं धकिाया हङकङको स्थापना धदवस सुप्तुलुङखीममा मनाइएको
धथयो। सोधह अवसिमा "धकिात िाई सांस्कृधतक मेला २०२०" पधन आयोजना गरिएको धथयो।पधहलोपट्कक आयोजना गरिएको सो मेला
भब्यताकासाथ सुप्तुलुङखीममा सम्पन्न भएको धथयो।उि सांस्कृधतक मेलामा मौधलक धकिातजन्य भेषभुषा,गिगहना तथा ऐधतहाधसक
हातहधतयािहरुको प्रदशानमा िाम्लखएको धथयो। धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठान हङकङले धबधभन्न व्यम्लि/व्यम्लित्वहरुद्वािा लेम्लखएका धकिातजन्य
लेखहरुको पुस्तक संकलन गिी प्रदशान गने काया भएको धथयो।
•
धकिात िाईहरुको सांस्कृधतक पधहचानलाई प्रबद्धा न गने रममा धवधभन्न संघ/संस्थाहरुको धनमन्त्रणामा धशली संकलन तथा प्रदशानी धबभागका
प्रमुख िाजेन्द्र िाई ि प्रमुख संयोजक धपताम्बि िाईको प्रधतधनधित्वमा कलाकािहरुको समुहले साकेला धनम्न ठाउँ मा प्रदशान गरियो।
•
१७ नोभेम्बि २०१९ मा नेपाली महासंग हङकङको धनमन्त्रणामा धकिात िाईको भेषभुषा तथा साकेला धशधल स्टािफेरिमा प्रदशान गरियो।
•
५ जनविी २०२० मा ने पाली आधदवासी जनजाधत महासंघ हङकङको धनमन्त्रणामा "Visit Nepal 2020" को लाधग सेन्ट्रल एरियामा साकेला
धशलीसधहतको झाँकी प्रदशान गरिएको धथयो।
•
२७ जनवरि २०२० मा बगैंचा संचािले आयोजना गिे को संयुि चाि धकिातको येलेदोङ कायारम ५०८० मा बगैंचा िे ष्ट्कु िे ण्टमा साकेला धशली
प्रशान गरियो।
•
यसपश्चात कोधवि-१९ को प्रभावको कािण िेिै कायारम िद्द गनुा पने बाध्यता भएपधन ९ मे २०२० उभौली चुलापुजा,
•
३१ धिसेम्बि २०२० उिौली चुलापुजा २६ मे २०२१ मा उभौली चुलापुजा गिी साकेलाको धवधिधविान सामान्य रुपमा सम्पन्न गरिएको धनवेदन
गदा छु।
(३) संस्कारगत िाययहरु:
•
धकिाया हङकङ मौधलक धकिाती िमा-संस्कािकालाधग कधट्कबद्ध संस्था हो।यस संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदे म्लख नै तत्सम्बम्लन्ध कायाहरु गदै
पुस्तान्तिणको गने प्रयास गिी िहेको छ।धकिात िाईहरुको मौधलक िमा -संस्काि अनुसाि गभा,जन्म,न्वािान,पास्नी, छे वि,गुन्युचोधल, मगनी,धववाह
ि मृत्युसम्मका धवधिवत कायाहरु गना मुन्दु मधवद कूवीमीहरुसमे त धनयुि गिे को छ।उहाँहरूबाट्क मुन्दु म रिधसया गदै संस्कािका कायाहरु हाम्रो
सुप्तुलुङखीमको धतन चुलामा गने गिे का छौं। यसै सन्दभामा धकिायाधभत्रका भाधषक संस्थाहरुले धकिायाको प्रमुख आधतथ्यतामा जन्मदे म्लख
मृत्युसम्मका कायाहरु गने गिे का छन्।
•
सोधह सन्दभामा ३० धिसेम्बि २०१८ मा खोट्काङ धजल्ला वाम्लिला-९ धसम्पानी हाल केधपलासगढी गाउँ पाधलका-४ थातथलो भएका स्वगीय
प्रकाश िाईको िाईहरुको मौधलक पिम्पिागत सं स्काि अनुसाि कूवीमीहरुले मुन्दु म फलाक्दै अम्लन्तम संस्काि गरियो।

(४) चुला दर्यन तथा पूजा- आराधना:
•
यस धकिायाले आफ्नै स्वाधमत्वमा िहेको सुप्तुलुङखीममा स्थापना गरिएको तीन चुलामा चुला दशान,चुला ग्रहण तथा पू जा-आिािना गने
कायालाई धनिन्तिता धदएको छ।फलत: तीन चुलाको धवधि-धविान स्वीकाि चुला दशान गने धवधशष्ट महानुभावहरुको सं ख्या बढ् दै गएको
छ।अन्य िमा-संस्कािमा जान-अन्जान लागेका धकिात िाईहरुले धत िमा-संस्कािहरु परित्याग गिी आफ्नै तीन चुला मौधलक िमा -संस्काि
स्वीकाि गदै पुनः चुलामै फकेका उदाहिण पधन छ।यो एउट्का खुशीको धवषय हो। धकिात िाईहरु भुधमपुत्र भएकोले हाम्रो इष्टदे व सुधम्नमापारुहाङ ि धपता पुखााहरु यधह तीन चुलामा बसेका हुन्छन् भन्ने हामी धकिात िाईहरुको धवश्वास हुन्छ।त्यसै कािण तीन चुला ढोग गिी पूजाआिािना गिे मनोकांक्ष पुिा हुने धवश्वास गदा छौं।धकिाया हङकङले दे श/धवदे शबाट्क हङकङ घुम्न वा कुनै कामको धशलधशलामा आउने ि
चुलादशान गना चाहने धकिात िाई महानुभावहरुलाई चुलादशा न गिाउने कायालाई पिम्पिाको रुपमा धवकास गिी िहेको छ।यस सधमधतको
कायाकालमा यस बषा धनम्न उल्लेम्लखत महानुभावहरुले चुलादशान गिे का छन्।
•
कधव चन्द्र िानाहाँछा,पत्रकाि उजुि िाई, गायक सधचन िाई, नेता तथा तायाचुङ -जायाजुम मूल सधमधतका महासधचव धदनेश िाई हाँस्य कलाकाि
उमेश िाई उफा फुलन्दे को अाामा,धकिाया दधक्षण कोरियाका सल्लाहकाि अमृत िाई, नेता तथा समाजसेवी- सुवास िाई, कृधषधवदा तथा
िाजधनधतज्ञ मदन िाईलगायत उहाँको परिवािहरु श्रीमती शुभद्रा िाई ि छोिा सुिज कुमाि िाई, वेलायतधनवासी िा. सुमन िाई,िा. युगेश
िाई,अधिविा तथा ने ता चण्डीका िाई(वेलायत),ज्येष्ठ नागरिक- धबखा बहादु ि िाई ि उहाँको श्रीमती भाईसोनया िाई (वेलायत),धकिाया केम्लन्द्रय
काया सधमत सदस्य तथा िाधष्टरय खेलकुद परिषद,िाधष्टरय ट्कीम तयािी सधमधतका धनदे शक महेन्द्र कुमाि िाई, खेलािी (िाधवका) सृजना िाई,
साधहत्यकाि प्रगधत िाई,कलाकाि िाकेश धकिाती ि एधलशा िाई,गाधयका तथा यूट्कुबि सुजता िाई (मेिी), समाजशास्त्री तथा प्राध्यापक
(समाजशास्त्र केम्लन्द्रय धवभाग धकधतापुि)-िाज कुमाि िाई,धकिाया मकाउ अध्यक्ष भीम कुमाि िाई,ििानका समाजसेवी हगकुमाि िाई,प्राध्यापक
तथा पुवामन्त्री कृष्ण कुमाि िाई ि उहाँको िमा पत्नी,खोट्काङ हलेसीका नयन कुमाि िाई, धकिाया मकाउ सल्लाहकाि केशव िाई,धकिाया
नेपालका केम्लन्द्रय सदस्य धदधलप िाई,थुलुङ सामा वेलायतका महासधचव सवािन िाई आधदले चुलादशान गिे का छन्।
•
यस्तै गिे ि लेखक तथा संचािकमी धनिज िाईले चुला प्रवेश गिे । अन्य समुदायका धवधशष्ट व्यम्लित्व तथा कलाकाि कुशल थलाङ ि मनोज
गजुिेलले सुप्तुलुङखीम अवलोकन गिे का छन्।
(५) सु प्तुलुङखीि ििय त-संभार तथा कनिायण:
•
धकिायाको यो एउट्का महत्वपूणा धवभाग हो। यस धकिायाका प्रथम उपाध्यक्ष चन्द्रका(माया)िाई धवभाग प्रमुख, संयोजक धििाज कुमाि साम्पाङ
िाई,सधचव तेज प्रकाश(अधििाज) िाई ि प्रबन्धक पधवता पुमा िाई िहे को यो धवभागले उदाहिणीय काम सम्पन्न गिे को छ।यो धवभागले १५
धिसेम्बि २०१९ मा सुप्तुलुङखीममा नयाँ बोलकबोल तथा िकम संकलन कायारम बृहतरुपले सम्पन्न गयो। त्यस्तै गिे ि उभौली साकेला,
उिौली साकेला, साउने सराम्लन्त,माघे सराम्लन्त आधद कायारमहरुमा छु ट्टै स्टल िाखेि सहयोग िकम उठाउने ि नयाँ बोलकबोल गिाउने काया
गयो।धकिायाको खम्बाको रुपमा िहेको यो धवभागले िकम संकलन गिे ि धकिायाको आधथाक पाट्को मात्रै सु िािे न २७ फेब्रुअरि २०२० मा
िै छाकुले/ खोम्लिधलप्पाको प्रधतमा नेपालबाट्क सुप्तुलुङखीमसम्म ल्याउन सफल भयो।स्व.धचत्रकाि तथा साधहत्यकाि अजुान खालीङ िाईको
आत्मानुभूत धचत्रलाई नेपालकै प्रधसद्ध मुधता काि िोजन िाईले िै छाकुलेको प्रधतमालाई मू ता रुप धदएका हुन्।यही मधहनाको १३ जुनमा भव्य
समािोह बीच उि प्रधतमा सुप्तुलुङखीम प्राङ्गगणमा अनाविण गिी सधकएको छ।अब सदा-सवादा आफ्नै आँ गनमा आफ्नो महान पुखााको
प्रधतमा दे ख्दा गवाले छाती फुल्दछ।यस कायामा संलग्न सबै िन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।तथाधप सम्बम्लन्ध त धवभागलाई धवशेष िन्यवाद छ।यो
ऐधतहाधसक काया सम्पन्नतालाधग धििाज कुमाि िाई ि ते ज प्रकाश(अधििाज) िाईको नाम धवशे ष स्मिण गदा छु।
•
यहाँसम्म त्यधत ठूलो तौलको प्रधतमा ल्याउँ दा कागोको लागत आफैंले बेहोिे ि जस्ताको त्यस्तै यहाँसम्म ल्याई धदने ट्कायम स्क्वायिका प्रमुख
प्रवीण काङमाङ िाई पधन िन्यवादका पात्र हुनु हुन्छ।
•
सुप्तुलुङखीमको ममात तथा संिचना धनमााणमा िेिै महानुभावहरुको अमूल्य पसीना बगेको छ।समय गएको छ।यहाँ उल्लेख गिे ि साध्य
छै न।प्रत्यक्ष/पिोक्ष सहयोग गने सबैप्रधत धकिाया सम्मान व्यि गदा छ।
•
अधहले सुप्तुलुङखीमको तलामाधथ २ वट्का पाहुना सयन कक्ष छ।त्यो कक्ष धकिायाको भाधषक संस्था साम्पाङ जुिेखाले धनमााण सम्पन्न गिी १५
धिसेम्बि २०१९ मा धकिायालाई हस्तान्तिण गिे को हो।यसप्रधत धकिाया हङकङ आभािपूवाक िन्यवाद व्यि गदा छ।
(६) खेलिुद,संगीत,साकहत्य कचत्रिला:
•
धकिात िाई यायोक्खाको महासधचव बज्र कुमाि िाई प्रमुख िहेको यो धवभाग अन्तगात पने माधथ उल्लेम्लखत धशषाक खेलकुद अन्तगात २६
धिसेम्बि २०१८ मा अन्तिभाधषक ब्यािधमन्ट्न प्रधतयोधगता-२ भव्यताकासाथ सम्पन्न भयो। उि प्रधतयोधगतालाई ने पाल फाइन्नास धलधमट्के ि
मुख्य प्रायोजन गिे को धथयो।अरु िेिै महानुभावहरुले सहयोग गिे का धथए।उि प्रधतयोधगताका संयोजक िधजन वान्तवा िाई ि नेपाल
फाइन्नासलाई धवशेष सम्मानले सम्बोिन गना चाहन्छौं।
•
यसैगिी २९ धिसेम्बि २०१९ मा धकिात िाई यायोक्खा हङकङको आयोजना ,प्रमुख संयोजक थुलुङ सामा,सह-आयोजकहरु धकिात सुनुवाि
समाज हङकङ, धकिात याक्खा छु म्मा हङकङ ि धकिात याक्थुम चुिुङ हङकङ भई Lion Rock Archery Range, Wong Tai sin को
ब्यावस्थापनमा "प्रथम यलम्बि िनु-वाण प्रधतयोधगता २०१९" (1st Yalambar Archery Competition 2019) खेल सम्पन्न भयो। हङकङमा
िहेका चािै धकिातहरु एउट्कै पुखााका सन्तान हौं। धजउने रममा भौगोधलक रुपले छरिं दै बस्दै जाँदा भाषा तथा संस्कािहरु फिक दे म्लखए पधन
सबै यलम्बिकै सन्तान भएकोले मौधलक धकिाती संस्कािहरु पधन संयुि रुपमा मनाउने ि एकापसमा सहकाया गदै जाने उद्दे श्यकासाथ उि
खेल आयोजना गरिएको धथयो।उि प्रधतयोधगता २०१९ को गोल्ड स्पोिि नामलोन्था िाई ि धसल्भि स्पोिि केशि िाई हुनु हुन्थ्यो। अरु के धह
संस्था तथा व्यम्लि/व्यम्लि त्वहरुले पधन यस प्रधतयोगीतालाई सहयोग गनुा भएको धथयो। उहाँहरु सबैलाई एकमुष्ट िन्यवाद छ। यस
प्रधतयोगीतामा धलईएको सहयोग िकम खचा भई बचत भएको िकम आयोजक प्रमुख यस संस्था (धकिाया हङकङ)का अध्यक्ष हरिचन्द्र िाई
तथा रमशः सुनुवाि समाज हङकङका अध्यक्ष श्याम कणा सु नुवाि, धकिात याक्खा छु म्माका अध्यक्ष पुणा याक्खा, याक्थुम चुिुङका प्रधतधनधि
तथा संस्थाका उपाध्यक्ष शम्सेि धलम्बु, थुलुङ सामाका अध्यक्ष िामली थुलुङ, धकिाया खेलकुद संयोजक िधजन वान्तावा, खेलकु द प्राधवधिक
संयोजक अधभ याक्खा ि आधथाक संयोजक िाजु थुलुङ िाईको संयुि बैठकले हङकङबासी नेपालीको शैधक्षक क्षेत्रका छोिाछोिी/नानीबाबुहरु
बािे हेिी/बुझी खचा गने गिी नेपाल फाईनािमा िाम्लखएको पधन जानकािी गिाउन चाहन्छु ।
•
यस प्रधतयोधगताको अविािणकाि तथा िनुवाण संयोजक िामली थुलुङ ि सहयोगी सबैलाई हाधदा क िन्यवाद छ।
•
यस काया सधमधतले २१ जुलाई २०१९ मा साउने सरान्ती मनाउने रममा बाल/बाधलका धवशेष "िाजा यलम्बिहाङ धचत्र पेम्लन्ट्ङ प्रधतयोधगता तथा
पुखाा सम्मान कायारम" पधन आयोजना गरिएको धथयो। प्रधतयोधगतामा ७ बषादेम्लख १४ बषासम्मका धकिात िाई बालबाधलकाहरुलाई यलम्बि
हाङको धचत्र पेम्लन्ट्ङ गना लगाउने प्रधतयोधगता हङकङका वरिष्ठ धचत्रकाि धदपेन्द्र िाईको सुपरिबेक्षणमा सुप्तु लुङखीममा गिाईएको धथयो।
धकिात िाई बालबाधलकाहरुलाई आफ्नो भाषा, िमा, संस्काि तथा संस्कृधतप्रधत उन्मुख गिाउँ दै लैजाने उद्दे श्यकासाथ सम्पन्न उि धचत्रकला
प्रधतयोधगतामा उल्लेख्यरुपमा बालबाधलकाहरुको सहभागीता िहेको धथयो।हाम्रो मुख्य अधभप्राय: कधललो मन-मम्लस्तष्कमा धकिाती संस्कृधतको
स-साना धवउ िोप्नु धथयो।
•
यो काया सधमधतले आफ्नो कायाकालको सांगीधतक कायारम "यलम्बि नाइट्क" कोधभि-१९ को कािण आयोजना गना नसकेको दु :खकासाथ
सम्झाउन चाहन्छौं।
(७) संचार,प्रिार्न तथा दस्तािेजीिरण:
•
धकिात िाईहरुको इधतहास,भाषा, धलधप,भेषभूषा,िमा ,संस्काि-संस्कृधत,कला,साधहत्य आधद जस्ता महत्वपू णा धवषयलाई सु-सुधचत तथा
दस्तावेजीकिण गिी िाख्न धकिाया हङकङले इलेक्ट्रोधनक संचाि माध्यम www.kiratrai.org संचालन गिी िहेको छ।यसमा धवशेष गिे ि
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धकिाया प्रज्ञा प्रधतष्ठानका कुलपधत शधशमदन िाई लागी पनुा भएको छ।हालसम्म उहाँले नै िेिै धकिातजन्य लेखन सामग्री तथा संस्थाका
कुिाहरुलाई धलम्लखत गिे ि िाखी िहनु भएको छ।यसकालाधग उहाँलाई धकिायाले स-सम्मान स्मिण गदा छ।
धकिायाको स्थापनाकालदे म्लख संस्थागत छापा मुखपत्र "यलम्बि" पधन छ।यो कायासधमधतले सो यलम्बिको १९औं अंक प्रकाशन गिे ि साकेलामा
धन:शुल्क धवतिण गयो। २०औं अंकबाट्क चाधहं सम्पूणा प्रकाशनको धजम्मा प्रज्ञा प्रधतष्ठानलाई सुम्ल म्पएकोमा कोधभि-१९ का कािण उि अंक
प्रकाशन गना सधकएको छै न।धकिायाका सुचनाहरु "एभिे ष्ट" छापा पधत्रकामा पधन प्रकाशन हुने गिे को छ।जसकालाधग धकिायाले केधह िकम
बाधषाक रुपमा भुिान गदै आएको छ।
धकिायाले आफ्नो बौम्लद्धक परिषद प्राज्ञ प्रधतष्ठानमाफात आफ्नो समुदायका व्यम्लित्वहरुले लेखेका लेख -िचना तथा पुस्तकको प्रकाशन तथा
लोकापाण गने काया पधन आिम्भ गिे को छ।सुरुवातको पधहलोपट्कक साधहत्यकाि तथा धकिायाका संस्थापक कोषाध्यक्ष निजीत िाईकृत
संस्मिणसंग्रह "नसधकने बाट्को" १५ अधप्रल २०२१ मा लोकापाण गरिएको छ।
उनै लेखकद्वािा धलम्लखत धकिाया हङकङ धवगतदे म्लख वतामानसम्म (सन् १९९८-२०२०)को संस्थागत इधतहास पधन प्रज्ञा प्रधतष्ठानले प्रकाशन गने
अम्लन्तम तयािी गिी सकेको अवगत गिाउन चाहन्छु ।

(८) सम्मान,बधाई तथा र्ुभिािना:
•
माघे सराम्लन्त/ येलेदोङ५०७९ तथा धकिायाको २०औं स्थापना धदवशको औपचारिक कायारममा ज्येष्ठ नागरिकहरु तथा धकिाया संस्थापक
पदाधिकािीहरुलाई सम्मान गरियो। सम्मान हुनु हुने ज्ये ष्ठ नागरिकहरु दल बहादु ि िाई, कणा बहादु ि िाई, मशन्त बहादु ि िाई, धशव माया िाई,
िनरिधष िाई हुनुहुन्छ। हङकङमा िहनु भएका संस्थापक पदाधिकािीहरुमा निजीत िाई, िामली िाई ि हरि बुङलावा सम्मान गरियो। त्यसैगिी
धकिात िाई यायोक्खा हङकङकी सह-सधचव पधवता पुमा िाई ने पाली मधहला संघद्वािा १३ मे २०१८ मा आयोधजत "धमसेस हङकङ नेपाल"
प्रधतयोधगतामा धवजेता भएकोमा उहाँको भावी सफलता ि उत्तिोउत्ति प्रगधतको कामना गदै बिाई तथा शुभकामना धकिायाबाट्क व्यि
गरियो।
•
धकिायाले हङकङबासी धकिात िाईहरुका सन्तानले उच्च धशक्षा हाधसल गिे वा कुनै धवधशष्टता हाधसल गिे को खण्डमा पधन प्रोत्साहन तथा
सम्मान गने पिं पिा स्थाधपत गिे को छ।यसप्रकािबाट्क २४ जुलाई २०२० का धदन साउने सराम्लन्त को कायारममा Hongkong polytechnic
University बाट्क The Degree of Bachelor of Engineering with second class honors, Division 1. गिे का सोदे ल कोयीकीमका
अध्यक्ष तथा हाल यस संस्थाका पदे न उपाध्यक्ष प्रकाश िाईको जेठा छोिा सन्जय िाईलाई संस्काि अनुसाि फेट्का लगाई सम्मान-पत्र धदएि
सम्मान गरियो।
•
यसैगिी सोदे ल कोयीकीम धनवतामान अध्यक्ष धहत बहादु ि िाईको िाक्ट्ि दु ई छोिा सुमन िाई ि युगेश िाईलाई पधन धकिायाले फेट्का गुथाई
सम्मान-पत्रसधहत सम्मान गिे को गयो।
•
त्यस्तै गिे ि ८ माचा २०२० मा धकिात िाई खाम्बाधतम हङकङका नवधनबााधचत अध्यक्ष कल्पना िाईलाई मजेत्रो ओढाई बिाई तथा शुभकामना
धददै धकिाया हङकङको पदे न उपाध्यक्षमा पदस्थापनसमे त गरियो ।
(९) सप्तुलु ङलाई किकिध सहयोग:
•
यस सुप्तुलुङखीमलाई धकिाया सम्वद्ध धवधभन्न भाधषक संस्था तथा व्यम्लि/व्यम्लि त्वहरुले धजिी सहयोग गनुा भएको छ।
•
यस सधमधतका प्रथम उपाध्यक्ष चन्द्रका(माया)िाईले अधहलेको यो बेन्च -सोफा ि केधह भाँिाकुँिा धदनु भएको हो। उहाँलाई हाधदाक िन्यवाद छ।
•
यसैगिी हेमिाज वान्तवाले ििी पाने फोषी-बाट्का एक थान प्रदान गनुा भएको छ। उहाँलाई धकिायाको हाधदा क िन्यवाद छ। सबै
सहयोगीहरुलाई हाम्रो धपतृको आधशवााद लागोस् भन्ने कामना पधन गदा छौं।
•
यही १३ जुन २०२१ (िै छाकुलेको प्रधतमा आविण भएको धदन)बाट्क काँसे थाल-बट्कु कोमा सुप्तुलुङको खाना खान पाइने भएको छ। यसलाई
स्पोिि गने मनिनी महानुभावहरु शधशमदन िाई,धििाज कुमाि िाई,चन्द्रका(माया)िाई, सुकमाया धलम्बु,मैत्र कुमाि िाई ि िमेश कुमाि िाई
हुनुहुन्छ। यस्तो धवषम परिम्लस्थधतमा पधन ने पालबाट्क यहाँ (सुप्तुलुङखीम)सम्म यी भािी सामान ल्याएि धदने उहाँहरु सबैलाई स-सम्मान िन्यवाद
छ।
•
नेपाल यी सामान खिीद गिे ि पठाउनसम्म सहयोग गने जधजन चाम्लिङ िाई पधन उधत्तकै िन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यहाँ िेिैले िेिै कुिाहरु
सहयोग गनुा भएको छ। ति यो प्रधतवेद नमा सिैंकालाधग सहयोगको लेखाजोखा िहोस् भन्ने मनसायले यो कायाकालको मात्रै उल्लेखनीय
सहयोगलाई समेट्केको अवगत गिाउँ दछु ।
(१०) किरायािो आकथयि सहयोग:
यस धकिायाले भईपरि आएको खण्डमा धवधभन्न सहयोग गदै आएको छ।यसै सन्दभामा धकिाया केन्द्रबाट्क प्राप्त सहयोग याचना-पत्रको आिािमा
क्यािि पीधं ित िनिाज िाईलाई आधथाक सहयोग गरियो।त्यसैगिी खोट्काङ िावा बाङदे ल थातथलो भई युङलनको काम्लिन बस्ने पोिो
ट्करािप्लाण्ट गनुा पने अवस्थाका प्रधतग िाईलाई पधन आधथा क सहयोग गरियो।धकिाया केन्द्र अन्तगातको सांस्कृधतक प्रधतष्ठानद्वािा आयोधजत
"अन्तिााधष्टरय भचुाअल यलम्बि संगीत प्रधतयोगीता २०७८." को दोस्रो पुिस्काि प्रायोजन गरियो। यी बाहेक अरु थुप्रै सानाधतना सि-सहयोग
धकिायाले गिे को छ।
(११) श्रद्धाञ्जकल/सिािेदना:
•
सुप्तुलुङखीम सहयोगदाता गैि िाई िाजु धलम्बुको असामधयक धनिनप्रधत दु ः ख व्यि गदै ििानबाट्क प्रकाधशत "ब्लाष्ट" समाचािपत्रमा
श्रद्धाञ्जधल/समावेदना प्रकाधशत गरियो।
•
यसैगिी २० अक्ट्ोबि २०२० मा सुप्तुलुङखीममा कायासधमधत सदस्य िामचन्द्र िाईको ८७ बषीय बुबा कल्याण प्रसाद िाईको ९ अक्ट्ोबि २०२०
मा नेपालमा धनिन भएकोले स्व.उहाँलाई श्रद्धाञ्जधल धदं दै परिवािजनमा समबेदना धदने काया भयो।
•
स्व. धिक प्रसाद िाई ि ज्ञान्तोष िाईप्रधत पधन श्रद्धाञ्जधल व्यि गरियो।यस काया सधमधतका सदस्य पधवत्रा वान्तवा िाई (धसम्मा) को पुज्यणीय
अाामा सन्चलक्ष्मी िाईको असामयीक धनिनप्रधत भावपुणा श्रध्दाञ्जधल अपाण गदै शोकाकुल परिवािजनमा समावेदना व्यि गरियो।
•
स्व.प्रकाश दु मी िाई ि पृथ्बी बहादु ि लोहोरुङ िाईप्रधत पधन श्रद्धाञ्जधल अपाण गरियो।
•
यस संस्था (धकिाया)का सल्लाहकाि धतलक वालाहाङको ममतामयी आमा िनमाया ताङलुवा िाईको मृत्युप्रधत दु ः ख व्यि गदै एभेिेष्ट छापा
पधत्रकामा श्रद्धाञ्जली प्रकाशन गरियो।
•
धकिाया पूवाापदाधिकािी पावाती (सानु) वान्तवा िाईको बुबा बम बहादु ि िाईको यही मधहना भएको मृत्युप्रधत दु ः ख व्यि गदै श्रद्धाञ्जली प्रकाशन
गने धनिो भएको छ।
•
यस संस्थाले हङकङमा बस्ने मौधलक धकिात िमा,संस्काि मान्ने जो कोधह िाईको मृत्यु भएमा श्रद्धाञ्जधल अपाण गने ि दु :खको बेलामा मृतकको
घिमा गई समबेदना धदने धनणाय भएकोले सोधह अनुसाि गिी िहेको पधन जानकािी गिाउँ दछु ।
(१२) कचठ्ठीपत्र,कनिन्त्रणा,सिथयन र आकतथ्यता:
•
धकिायालाई यहाँ भएका धवधभन्न संघ/संस्थाहरुले आधतथ्यताकालाधग पत्राचाि गयो।धवशेष गिे ि जातीय संघ/संस्था हरुले सिैं नै धनमन्त्रणा गयो।
धकिाया सम्बद्ध भाधषक संस्थाहरुले सिैं नै प्रमुख आधतथ्यताको धनिो गयो।
•
धनिो प्राप्त भएको सबैधति सिैं आधतथ्यता प्रदान गना सके नौं।तथाधप मुख्य ि अथापुणा कायारमहरुमा धकिायाको आधतथ्यता िह्यो।भाधषक
संस्था तथा सम्बद् घ धवभागहरुको धनिोमा सिैं आधतथ्यता भयो।
•
समथानको हकमा यहाँम्लस्थत नेपाली आधदवासी महासंघले गिे का सबै काम/कािवाहीहरुमा धकिायाको सबै प्रकािका साथ- समथान
िह्यो।धकिायाका केन्द्रले धकिात िाईहरुको पक्षमा गिे का सबै कायाहरूमा साथ,समथान ि सहयोग िह्यो।कोधभि-१९ को कािण भएका धबधभन्न
भचुाअल बैठक तथा छलफलहरुमा सहभागीता िह्यो।धवशेष गिे ि हाम्रो दे श नेपाल हाल िाधष्टरय जनगणनाको संघािमा िहेको बे ला हामी धकिात

िाई हौं। ि,आगामी जनगणनामा िाई लेखौं/लेखाऔं भन्ने धकिाया केन्द्रको जनचेतना अधभयानको भचुाअल छलफल/गोष्ठीहरुमा समथानपूणा
सहभागीता जनाइयो।
आदिणीय दाजुभाई तथा धददी बधहनीहरु!
यो प्रधतवेदनको अम्लन्तम बुँदा नम्बि १२ मा केधह सट्ककट्क सुझावहरु िाख्न चाहन्छौं।
(१३) सुझािहरु:
•
आगामी नेतृत्वले सुप्तुलुङखीम ममात-सम्भािको धनम्लि धबशेष योजनाकासाथ काम गिोस्।
•
सुप्तुलुङखीमको धवजुली,पानी,ट्के धलफोन आधदको धबल भपााई ठीक समयमा गना धजम्मेवािपूणा व्यम्लि वा सधमधतलाई तोकेि काम गिोस्।
•
धकिायाको धहसाब-धकताब अधिट्क गना पारिश्रधमक छु ट्याई व्यम्लि वा सधमधत बनाएि काम गिोस्।
•
सुप्तुलुङ हाताधभत्र वाईफाई-इन्ट्िनेट्कको व्यवस्था गिोस्।
•
काया कारिणी कायाालयको व्यवस्था गिोस्।
•
सुप्तुलुङखीम सिैं हेिचाह गनाकालाधग स्थायी उपायको खोजी गिी काम/कािा वाही गिोस।
•
मौधलक धकिाया िाईहरुको संस्काि गना सक्भि स्थायी िामी-कुधवमी आधदको न्यूनतम बाट्को खुलाउन तदारुकताकासाथ काम गिोस्।
•
यस धकिायाले गिे का लेखन,सम्पादन,प्रकाशन,छाँयाङ्कन आधद जस्ता सिैंभिी दस्तावेज भएि िहने काम गना उधचत योजनासधहत कायारम
ल्याओस्।मुख्यत: यस संस्थाको आधिकारिक धवद् युतीय संचाि www.kiratrai.org लाई संसािलाई हेना लायकको बनाउन बजे ट्कसधहतको
योजना बनाएि अधघ बढोस्।
•
धकिायाको काम/कािा वाधह धविानत: गना केधह धवचाि-गोष्ठी,भेला,छलफल दीधक्षत कायारमहरु धनिाािण गिोस्।
आदिणीय दाजुभाई तथा धददीबधहनीहरु!
यीनै सुझावहरुकासाथप्रस्तुत प्रधतवेदनमा केधह उल्लेखनीय भूलहरु भेट्क्नु भयो भने अधिवे शनपश्चात पधन धकिायालाई सम्झाई धदनुहुन हाधदा क अपील गदै
यो प्रधतवेदन अन्त्य भएको जानकािी गिाउँ दछु ।
िन्यवाद।
सेवा!
जय धकिात िाई यायोख्खा!
जय धकिात िाई एकता!

.............
(सधचव)
गजेन्द्र िाई
धकिाया हङकङ।
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ववधान - १९९८
११औं अधिवेशन २७ जुन २०२१ मा (संसोिन मस्यौदा)
परिच्छे द (१)

१. प्रस्तािना:
हङकङमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बसोबास गरििहेका धकिात िाईहरुलाई एकै सूत्रमा गोलबन्द गदै धकिात िाईहरुको इधतहास, भाषा, धलधप, कला,
साधहत्य, िमा, संस्काि ि संस्कृधतको खोज, आन्वेषण, संिक्षण ि संवद्र्िन गना, यी जाधतलाई सामाधजक सिोकािका धवधवि क्षेत्रहरुमा अधघ बढ् नको धनम्लि
उत्प्रेरित एवं मागा धनदे श गना, हङकङमा िहेका धवधभन्न जात, जातीय समूह, सामाधजक संघसंस्था तथा अन्य धनकायहरुसंग सम्पका ि सम्बन्ध बढाउदै
उनीहरुबीचमा धकिात िाईहरुको पधहचानलाई सजीव बनाई िाख्न, हङकङमा िहेका धकिात िाईहरुको पहलमा धकिात िाई यायोक्खा हङकङ धलधमट्के ि
नामक संस्थाको स्थापना गिी यो धविान जािी गरिएको छ। धकिात िाई यायोक्खा नेपाल केम्लन्द्रय सधमधतको उदे श्य काम, कावााहीलाई मागादशानको रुपमा
धलईनेछ।

२. संकिप्त नाि र प्रारम्भ:
1.
2.
3.

यो संस्थाको नाम ‘धकिात िाई यायोक्खा हङकङ धलधमट्के ि’ ि संधक्षप्तमा ‘धकिाया हङकङ’ तथा अंग्रेजीमा 'Kirat Rai Association Hong
Kong Limited' छोट्ककिीमा 'KRAHK' िहने छ।
यस धविानलाई धकिात िाई यायोक्खाको धविान १९९८ (संशोिन सधहत) भधननेछ।
यो धविान अधिवेशनले पारित गिे पधछ पूणा रुपमा लागू हुने छ।

३. पररभाषा :
धवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

‘यायोक्खा’ भन्नाले धकिात भाषामा संस्था भन्ने बुझाउने छ ि ‘संस्था’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खालाई बुझाउने छ।
‘धविान’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धविानलाई बुझाउने छ।
‘सदस्य’ भन्नाले धविानको िािा परिच्छे द (२) िािा १ अनुसािको सदस्यता प्राप्त व्यम्लिलाई बुझाउने छ।
‘कायासधमधत’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको संचालक सधमधतलाई बुझाउने छ।
‘धनयम’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धविान अनुरुप गठन हुने कायासधमधतले बनाउने धनयमलाई बुझाउने छ।
‘अधिवेशन’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धविानमा व्यवस्था भए अनुसािको प्रधतधनधि पयावेक्षकहरुको भेलालाई बुझाउने छ।
‘पदाधिकािी’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खाको कायासधमधतमा बहाल िहेका पदाधिकािीहरुलाई बुझाउने छ।
‘धकिात िमा’ भन्नाले धकिात िाई जाधतबीच समानता ि आस्थाको प्रतीकको रुपमा आधदम कालदे खी चधलआएको धकिात िमा–संस्काि (चुला–
धपत्री पुजा, जन्मदे म्लख मृत्युपयान्तको कायाधवधि, थुथुिी ग्रन्थ, ि मुद्दु म) मा आस्था िाख्नुलाई जनाउने छ।
‘सामुधहक चुलाघि’ भन्नाले धकिात िमामा आस्था िाख्ने जोकोहीलाई जन्मदे खी मृत्यु पयान्त सम्मको कमाकाण्ड गना प्रयोग गना धदईने स्थललाई
जनाउने छ।
‘सामुधहक कूबीमी’ भन्नाले धकिाया हङकङले सामुधहक चुला पुज्न तथा िाईहरुको धकिात िमा अनुसाि जन्म दे खी मृत्यु पयान्त सम्मको
कमाकाण्ड गरिधदन पारिश्राधमक तोकी वा नतोधक धनयुि गिे को िामीलाई जनाउनेछ।
‘सुप्तुलुङ म्लखम’ भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको कायालय भवनलाई जनाउने छ।

४. िायायलय:
यस संस्थाको कायाालय हङकङमा िहने छ।

५. प्रतीि कचन्ह, छाप, झण्डा:
यस संस्थाको लोगो, छाप ि झण्डा अनुसूची १ उल्लेख भए बमोधजम िहने छ।

६. उद्दे श्यहरु:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

हङकङमा िहेका सम्पूणा धकिात िाईहरुबीच एक–आपसमा एकता कायम गने।
धकिात िाईहरुबीच आपतधवपत आइपिे मा आवश्यक सहयोग आदान–प्रदान गने।
धकिात िाईहरुको भाषा, धलधप, धकिात िमा, कला, इधतहास, संस्काि ि संस्कृधतको खोज, आन्वेषण, संिक्षण तथा सम्वद्वा न गने कायामा लाधग पने।
हङकङमा िहेका धवधभन्न जात–जाधत, िमा ि सम्प्रदायका माधनससंग सम्बन्ध कायम गदै उनीहरुबीच धकिात िाईको पधहचानलाई जीवन्त
बनाउदै सामाधजक एकता एवं ऐक्यवद्धताको धनम्लि पहल गने।
हङकङमा धरयाशील धवधभन्न सामाधजक संघसंस्थाबीच मैत्रीपूणा सम्बन्ध कायम गने।
धकिात िाईहरुलाई शैधक्षक योग्यता धवकास गना, सामाधजक सेवामा संलग्न हुन, व्यावसाधयक दक्षता हाधसल गना उत्प्रेरित एवं मागाधनदे शन गदै
अझ सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाउन पहल गने।
परिच्छे द (२)

१. सदस्यता :
यस संस्थामा धनम्न प्रकािका सदस्यहरु िहनेछन्।

ि. साधारण सदस्य
अठाि वषा उमेि पुगेका हङकङ आई.धि वाहक कुनैपधन धकिात िाई तोधकएको शुल्क धतिी यस संस्थाको साििण सदस्य बन्न सक्ने छ । अन्य जाधतसंग
धववाह भएका धकिात िाई मधहला तथा धकिात िाई पुरुषसंग धववाह गिे का अन्य जाधतका मधहला पधन यस संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने छन्। सदस्यता
धनिन्तिताको लाधग तोधकएको समयावधिधभत्र सदस्यता नधवकिण गनुा पने छ।

ख. आजीिन सदस्य
1.
2.
3.
4.

सािािण सदस्यताको लाधग आवश्यकीय मापदण्ड पूिा गिे का जोकोहीले एकमुष्ठ हङकङ १००० (एक हजाि) २००० (दु ई हजाि) वा सो भन्दा
माधथ प्रदान गरि आवेदन गिे मा कायासधमधत ले आजीवन सदस्यता प्रदान गना सक्नेछ।
धविानको परिच्छे द (२) को िािा ४ अनुसािको अवस्था िहेको ठहिाई कायासधमधत को बहुमतको धनणायले आजीवन सदस्यता खािे ज गना
सक्नेछ।
आजीवन सदस्यहरुलाई सािािण सदस्यमा धनधहत सबै अधिकािहरु प्राप्त हुनेछ।
आजीवन सदस्यहरुलाई नधवकिण सदस्यता शुल्क लाग्ने छै न । खािे ज नभएसम्म यो सदस्यता कायम िहनेछ।

ग. िानाथय सदस्य
1.

2.
3.
4.

धनम्न व्यम्लिहरुलाई कायासधमधत को बहुमतको धनणायबाट्क यस संस्थाको मानाथा सदस्यता प्रदान गना सधकनेछ।
1.
यस संस्थालाई कुनै पधन धकधसमले योगदान पुियाएका संस्थाका पुिाना कायाकतााहरु।
2.
यस संस्थालाई कुनै पधन धकधसमले योगदान पुियाएका ख्याधत प्राप्त कुनै पधन मुलुकका नागरिक।
मानाथा सदस्यहरुलाई अधिवेशनमा उम्मेद्वाि हुने ि मत धदने अधिकाि िहने छै न। ति सािािण सदस्यताको लाधग आवश्यकीय मापदण्ड पूिा
गिे का जोकोहीले उम्मेद्वाि हुने ि मत धदने अधिकाि िहने छ।
धविानको परिच्छे द (२) को िािा ४ अनुसािको अवस्था िहेको ठहिाई कायासधमधत को बहुमतको धनणायले मानाथा सदस्यता खािे ज गना
सधकनेछ।
मानाथा सदस्यहरुलाई कुनै पधन कायारममा उपम्लस्थत भएको िहेछ भने आशन ग्रहण गिाईने छ। खािे ज नभएसम्म यो सदस्यता कायम िहनेछ।

२. सदस्यता प्रदान किकध :
सदस्यता धलन चाहने व्यम्लिले धवधिवत रुपमा यस धविानको अनुसूधच २ अनुसािको सदस्यता आवेदन फािम भिी कायासधमधत मा बुझाउनु पनेछ।
आवश्यक छानधबन पश्चात कायासधमधतले सदस्यता प्रदान गना सक्नेछ। अधिवेशनको समयमा सदस्यता धवतिणको लाधग कायासधमधत ले तोकेबमोधजमको
समयावधि धनिाािण गरिने छ। कायासधमधत धवघधट्कत अवस्थामा सदस्यता धवतिणका लाधग आजीवन सदस्यहरुमध्येबाट्क बढीमा ५ जनाको सधमधत धनमााण
गरिने छ। नया कायासधमधत गठनसंगै उि सधमधत स्वत: धवघट्कन हुने छ।

३. सदस्यता र्ु ल्क :
अको ब्यावस्था नभईन्जेल सम्म २ ३ बषाको लाधग हङकङ िलि २०० (दु ई सय) ३०० (धतन सय) सदस्यता शुल्क लाग्ने छ।

४. सदस्यता सिाक्तप्त :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

संस्थाको धविान उल्लंघन गिे मा।
संस्थाको धहत ि प्रधतष्ठामा आँ च आउने काया गिे मा।
कसैले नैधतक पतन हुने गिी वा फौजदािी अधभयोग लागी दोषी प्रमाधणत भएमा । ति, यस अनुसाि सदस्यता खािे ज भएको व्यम्लिले मुि
भइसकेपधछ भने आफ्नो आचिण सुिाि गिे को भनी सदस्यताको लाधग पुन: अनुिोि गिे मा सो उपि कायासधमधत ले छानधवन गिी उधचत
ठहियाएमा पुन: सदस्यता प्रदान गना सक्नेछ।
मानधसक संतुलन ठीक निहेको प्रमाधणत भएमा।
मृत्यु भएमा।
धविानको परिच्छे द (२) िािा ४ उपिािा २ ि ३ अनुसािको अवस्था पिी सदस्यता खािे ज गनुा पिे मा कायासधमधत ले सोको धनणाय गनेछ। ति सो
गदाा सुनवाईको अधिकािबाट्क भने धनजलाई बधित गरिने छै न।
परिच्छे द (३)

१. िाययसकिकत :
यस संस्थाको दै धनक कामकावााही सिालन तथा सम्पन्न गना एक कायासधमधतको गठन गरिने छ।

२. िाययसकिकत गठन :
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अधिवेशनबाट्क १५ जना पदाधिकािीहरु धनवााधचत हुनेछन् जसको पदावधि धतन वषाको हुने छ। कायासधमधतमा कम्लिमा २० प्रधतशत मधहला अधनवाया िहनु
पनेछ । यो कायासधमधत हङकङको सामाधजक कानुन अन्तगात दताा भएका धकिात िाई यायोक्खा हङकङको समेत कायासधमधत िहनेछ।

३. पदाकधिारीहरु :
काया सधमधतमा धनम्न १५ जना पदाधिकािीहरु िहनेछन ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

अध्यक्ष –
प्रमुख उपाध्यक्ष –
महासधचव –
सधचव –
कोषाध्यक्ष –
सहसधचव –
सहकोषाध्यक्ष –
सदस्यहरु (८ जना) –

४. पदे न पदाकधिारीहरु :
धकिात िाई यायोक्खा हङकङ अन्तगातका धबधभन्न संघसंस्थाहरुलाई सम्मान तथा सम्बोिन गना पदे न पदाधिकािी प्रदान गरिनेछ। पदे न पदाधिकािीहरुमा,
भाधषक संस्थाको बहालवाला अध्यक्षहरु, पदे न उपाध्यक्ष, भ्रातृ संस्थाको प्रधतधनधिहरु पदे न सदस्य ि धनवतामान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकाि पदमा िहनेछ।
पदे न पदाधिकािीहरुलाई बैठकमा प्रस्ताव तथा मताधिकाि िाख्न धदईने छ ति गणपुिक संख्यामा गणना गरिने छै न।
पदे न पदाधिकािीहरुलाई पधहलो बैठक बस्न अगावै पत्रमाफात पदे न पद प्रदान गिे को तथा काम, कताब्य ि अधिकाि जानकािी गिाईने छ। पदे न
पदाधिकािीहरुलाई उम्मेद्वाि शुल्क लाग्ने छै न।

५. िाययसकिकतिो िाि, ितयव्य र अकधिारिेत्र :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

दै धनक प्रशासकीय काया संचालन गने।
धनयधमत बैठक बसी यस संस्थाको उद्दे श्य अनुसाि ि अधिवेशनले धनदे धशत गिे मुताधवक नीधत धनमााण गने वाषीक कायायोजना तजुामा गने ि
वाषीक वजेट्क कायान्वयन गने।
संस्थाका प्रत्येक सिोकािका धवषयहरुमा छलफल गदै धविान वमोधजम धनणायहरु गिी कायाान्वयन गने।
कायान्वयन भएका कामहरुको अनुगमन गने।
अधिवेशनको आयोजना गने, संशोिनका लाधग प्रस्ताधवत धविान तयाि गने, आधथाक तथा सांगठधनक प्रधतवेदन तयाि गने लगायतका सम्पूणा
तयािीहरु गिी अधिवेशन सम्पन्न गने।
यस संस्थाको कामलाई प्रभावकािी वनाउन आफ्नो मातहतमा िहने गिी धवधभन्न धवभाग तथा क्षेत्रीय सधमधतहरु गठन वा अनावश्यक ठानेमा
धवघट्कन गने।
गठन गरिएका धवधभन्न धवभाग तथा क्षेत्रीय सधमधतहरुको काम कताव्य, अधिकाि ि पदावधि तोक्ने।
कायासधमधतका पदाधिकािी, धवधभन्न धवभाग, क्षेत्रीय सधमधतका पदाधिकािी वा सल्लाहकाि वा सदस्य उपि उजुिी पिे को खण्डमा सो उपि
छलफल गिी अम्लन्तम धनणाय धदने।

६. पदाकधिारी हुन चाकहने योग्यता :
1.
2.

यस धविानले परिभाधषत गिे को धकिात िमामा आस्था िाख्ने, बहालवाला सािािण, आजीवन सदस्य।
यस धविानले कुनै धकधसमले िोक नलगाएको सदस्य।

७. अध्यि हुन चाकहने योग्यता
1.
2.
3.
4.

धकिाया हङकङको कायासधमधतमा १ कायाकाल पुिा गिे को ब्यम्लि वा,
धकिाया हङकङमा अनुबम्लन्धत भएका भाधषक संस्थाको सदस्य भई आफ्नो संस्थाबाट्क अध्यक्षकोलाधग प्रस्ताव आएको ब्यम्लि वा
धकिाया हङकङमा अनुबम्लन्धत भएका भाधषक संस्थाहरुको ५१ प्रधतशत समाथन प्राप्त ब्याम्लि तथा
आधथाक तथा फौजदािी अधभयोग नलागेको ब्यम्लि।

८. िाययसकिकतिो किघटन
दे हायको म्लस्थधतमा कायासधमधत धवघट्कन हुने छ।
1.

2.

3.

कायासधमधतका मध्येबाट्क कम्लिमा ३० प्रधतशत पदाधिकािीहरुले कायासधमधत समक्ष धलम्लखत रुपमा कायासधमधतको धवघट्कन गने मागसधहतको
आवेदन धदएमा सो उपि कायासधमधतको धनयधमत बैठकमा छलफल गना पनेछ। यसिी छलफल हुँदा कायासधमधतको कुल संख्याको २/३
बहुमतले कायासधमधत धवघट्कन गने िाय धदएमा कायासधमधत स्वत: धवघट्कन हुनेछ।
धविानको परिच्छे द (५) िािा १ (ग) अनुसाि पाँचौं पट्ककसम्म पधन बैठकको गणपूिक संख्या नपुगेमा काया सधमधत धवघट्कन हुनेछ। यसिी
कायासधमधत धवघट्कन भएमा धवघट्कन हुने धनणाय भएको धमधतले ४५ धदनधभत्र अको अधिवेशन आयोजना गिी नयाँ कायासधमधत गठन गरिसक्नु
पनेछ। साथै, अधिवेशन हुने अवधिसम्मको लाधग सोही कायासधमधतले नै धनयधमत कायाहरु गनेछ। ति, दीघाकाधलन रुपमा संस्थालाई असि
पुियाउने खालका काया ि धनणायहरु भने गना पाउने छै न।
कायासधमधत धवघट्कन भएको खण्डमा सो मातहतका सबै धवभाग तथा क्षेत्रीय सधमधतहरु समेत स्वत: धवघट्कन भएको माधनने छ।

९. पद ररिता
ि. खारे जी
1.
2.
3.

पूवा सूचना वा उधचत कािण धबना कायासधमधतको बैठकमा लगाताि तीन पट्ककसम्म अनुपम्लस्थत भएमा।
आधथाक अधनयधमतता, नैधतक पतन वा संस्थाको धहत धवपरित कुनैपधन गधतधवधिहरु गिे को भनी प्रमाधणत हुन आएमा।
कायासधमधतले तोके बमोधजमको धनयधमत माधसक शुल्क लगाताि छ मधहनासम्म नबुझाएमा।
ति यसिी खािे ज गदाा सम्बम्लन्धत व्यम्लिलाई सुनवाइको मौकाबाट्क बधित भने गरिने छै न।

ख. राकजनािा
1.
2.
3.

कायासधमधतको कुनै पधन पदाधिकािीले अध्यक्ष समक्ष ि अध्यक्षले कायासधमधत समक्ष आफ्नो पदबाट्क िाधजनामा पेश गना सक्ने छ।
िाधजनामा पत्रमाधथ छलफल एवं जाँचबुझ गिी स्वीकृत गने वा नगने भन्ने कुिाको अम्लन्तम फैसला कायासधमधतको बैठकले गनेछ। कूल
पदाधिकािीको दु ई धतहाई बहुमतले िाधजनामा स्वीकृत गने धनणाय गिे मा सो लागू हुनेछ।
िाधजनामा पेश भएको धमधतले दु ई मधहनाधभत्र स्वीकृत भए वा नभएको कुिाको जानकािी सधमधतले सम्बम्लन्धत पदाधिकािीलाई गिाउनु पनेछ।

ग. हङिङ छोडे िा
कुनै पदाधिकािीले स्थाई रुपले हङकङ छोिे मा।

घ. संस्थािो सदस्य नरहेिा
कुनै पदाधिकािी यस धविान अनुसाि सदस्य निहने अवस्था सृजना भएमा।

१०. पदपूकतय :
1.
2.
3.

कायासधमधतको कुनैपधन पदाधिकािीको पद रिि हुन आएमा सधमधतको बहुमत धनणायले पदपूधता गना सक्नेछ।
सदस्य बाहेकका अन्य पदहरु रिि हुन आइ सो पदपूधता गने रममा सधमधतको अको पद रिि हुन आएमा माधथ (क) को धवधि अनुसािै हुनेछ।
रिि स्थानमा पदपूधता गरिएको पदाधिकािीको पदावधि सधमधतको बाँकी अवधिसम्म कायम िहनेछ।

११. कनिािली बनाउने
यस संस्थाको धविानसंग नवाधझने गिी कायासधमधतले आवश्यकता अनुसाि धवधभन्न धनमावलीहरु बनाई लागू गना सक्नेछ। काया सधमधतले अनुमोदन गिे का
धनयमावलीहरु सािािण सभा वा अधिवेशनमा अनुमोदन गनुापनेछ। धकिाया हङकङमा धनम्न धनयमावली िहेकोछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

बैठक धनयमावली (१)
कोष धनयमावली (२)
कायारम धनयमावली (३)
धवधवि धनयमावली (४)
धवभाग धनयमावली (५)
भाषीक/भात्री धनयमावली (६)
प्रधतष्ठान धनयमावली (७)
सामुधहक चुला धनयमावली (८)
परिच्छे द (४)

१. अध्यििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

काया सधमधतको बैठकको अध्यक्षता गने।
बैठकमा कुनै धवषय उपि मत धवभाजन भएमा धनणाायक मत धदने।
संस्थाको उद्दे श्य प्रधतकुल नहुने गिी धवधभन्न सम्लन्ध, सम्झौता आधदमा हस्ताक्षि गने।|
आवश्यकता अनुसाि तोक आदे श आधद जािी गने।
आकम्लस्मक बैठक बोलाउनु पने भएमा महा सधचवलाई धनदे शन धदने।
संस्थाको प्रमुखको हैधसयतमा अन्य भूधमका धनभाउने।
धकिात िाई अन्तिाधष्टरय समन्वय सधमधतसंग समन्वय गने।
संस्थाको धबभाधगय धजम्मेवािीहरु पुिा गने।

२. प्रिुख उपाध्यििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.

अध्यक्षको अनुपम्लस् थधतमा बैठकको अध्यक्षता गने।
अध्यक्षको अनुपम्लस् थधतमा अध्यक्षले गनाप ने सम्पूणा काम गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािीहरु पुिा गने।
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३. पदे न उपाध्यििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.

भाधषक वा भात्री संस्थाको प्रधतधनधि गने।
भाधषक वा भात्री संस्थाको तफाबाट्क प्रस्ताव तथा सुझाव प्रदान गने।
अध्यक्षले पठाएको धबधभन्न संस्थामा प्रधतधनधि गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।

४. िहासकचििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.

संस्थाको महत्वपू णा कागजातहरुको सुिक्षा गने।
अध्यक्षको म्लस्वकृती धलई संस्थाको महत्वपु णा कागजातमा सहीछाप गने।
धकिाया हङकङको आवश्यक पने प्रेश ब्यिब्य आधद धनकाल्ने, सम्प्रेशन गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।
संस्थाको प्रविाको रुपमा काया गने।

५. सकचि िो िाि र अकधिार:
1.
2.
3.
4.
5.

कायासधमधतको बैठक बोलाउने।
बैठक सिालन गने।
छलफल गनापने धवषयहरु बैठकमा प्रस्तुत गने।
धनणायहरुको अधभलेख िाख्ने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।

५. सहसकचििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.

सधचवको अनुपम्लस्थधतमा बैठक संचालन गने।
सधचवको अनुपम्लस्थधतमा सधचवले गनुापने सम्पू णा काम गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।

७. िोषाध्यििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.

चल, अचल, नगद धजम्लि सम्पूणा हिधहसाब िाख्ने।
सधमधतको आय व्यय धवविण बैठकमा प्रस्तुत गने।
कायासधमधतले चाहेको बेला आयव्याय धवविण प्रस्तुत गने।
कायारमको अनुमाधनत बजेट्क तयाि गरि बैठकमा पेश गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।

८. सह–िोषाध्यििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.

कोषाध्यक्षको कायामा सहयोग पुि़्याउने।
कोषाध्यक्ष अनुपम्लस्थधतमा कोषाध्यक्षले गनुाप ने सम्पूणा काम गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।

९. सदस्यहरुिो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.

बैठकमा भाग धलने।
सहमधतमा धनणाय गने।
कायासधमधतले धदएको अन्य धबभाधगय धजम्मेवािी पुिा गने।
परिच्छे द (५)

१. बैठि:
1.
2.
3.

4.

कायासधमधतको बैठक कम्लिमा दु ई मधहनाको एक पट्कक बस्नेछ। धवशेष परिम्लस्थधत सृजना भएमा अध्यक्ष ि सधचवको सल्लाह अनुसाि जुनसुकै
बेला पधन बैठक बस्न सक्नेछ।
कूल पदाधिकािीहरुको ५१ प्रधतशत भन्दा माधथको उपम्लस्थधतलाई बैठकको गणपूिक संख्या माधननेछ।
गणपूिक संख्या नपुगी तीन पट्ककसम्म लगाताि बैठक स्थधगत भएमा चौथो पट्कक जधतजना पदाधिकािीहरु उपम्लस्थत भए पधन त्यसैलाई
गणपूिक संख्या मानी बैठक संचालन गिी धनयधमत बैठक सोसिह धनणायहरु गना सक्नेछ । त्यसपधछ पाँचौ पट्कक पधन लगाताि गणपूिक संख्या
नपुगेमा धविानको परिच्छे द (३) िािा ९ (ख) को म्लस्थधत धसजाना भएको माधनने छ।
बैठक, बैठक धनयमावली (१) अनुसाि संचालन हुनेछ।

२. साधारण सभा
काया सधमधतले आम सदस्यहरुलाई कम्लिमा १ मधहना अगावै सूधचत गिी हिे क बषाको माचा मधहनामा सािािण सभा गनेछ। यसिी आयोजना गरिएको
भेलामा सधमधतले गिे को कामहरुको लेखाजोखा गने तथा काया सधमधतको कामलाई प्रभावकािी बनाउन बाषीक कायायोजना प्रस्तुत गरिने छ।

३. अकधिेर्न :
अधिवेशन यस संस्थाको सवोच्च धनकाय िहने छ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.

अधिवेशन प्रत्येक धतन वषामा एक पट्कक सम्पन्न हुनेछ।
यस संस्थाका सािािण, आजीवन ि संिक्षक सदस्यहरुमात्र अधिवेशनको प्रधतधनधि हुने छन्।
अधिवेशन हुने समय धमधत ि स्थान कायासधमधत ले कम्लिमा १ मधहना अगावै सावाजधनक सूचना प्रकाधशत गिी सुसूधचत गिाउनु पनेछ।
अधिवेशनले संस्थाको उद्दे श्य अनुरुप धवधभन्न नीधत एवं कायारमहरु तजुामा गनााको साथै धविान संशोिन गना सक्नेछ।
अधिवेशनले पुिानो कायासधमधत ले गिे को कामहरुको समीक्षात्मक प्रधतवेदन तथा आधथाक प्रधतवेदन पारित गनेछ।
अधिवेशनले नया कायासधमधत चयन गनेछ।

४. किर्ेष अकधिेर्न :
धनम्न परिम्लस्थधत उत्पन्न भएमा धवशेष अधिवेशन हुने छ। धवशेष अधिवेशन सम्पन्न हुने प्रकृया पधन धनयधमत अधिवेशनको जस्तै हुने छ।
1.

2.
3.

धनयधमत अधिवेशनमा मुख्य पदसधहत ५१ प्रधतशत पदाधिकािी चयन हुन नसकेमा। यस म्लस्थधतमा प्रधतधनधिहरुमध्येबाट्क कम्लिमा ५ सदस्यीय
धवशेष अधिवेशन तयािी सधमधत गठन गरिने छ। उि सधमधतले धढलोमा एक मधहनाधभत्र धवशेष अधिवेशन गने छ। धनयधमत अधिवेशनबाट्क
अध्यक्ष ि सधचवसधहत कम्लिमा ५१ प्रधतशत पदाधिकािी अधनवाया चयन हुनुपने छ। बाँकी पदाधिकािी कायासधमधतले चयन गने छ।
संस्थाको कायासधमधत को बैठकमा लगाताि पााचौ पट्ककसम्म पधन गणपूिक संख्या नपुगेमा। यस म्लस्थधतमा सल्लाहकाि सधमधतसधहत बैठक
आह्वान गिी धवशेष अधिवेशन आयोजक सधमधत गठन गरिने छ। उि सधमधतले गठन भएको तीन मधहनाधभत्र धवशेष अधिवेशन बोलाउने छ।
कायासधमधत वा पदाधिकािी धवरुद्ध महाअधभयोग दताा भएमा। महाअधभयोग दताा भएपधछ सो प्राप्त भएको धमधतले तीन मधहनाधभत्र
कायासधमधतले धवशेष अधिवेशनको आयोजना गनुा पनेछ।

५. अकधिेर्न हुन नसिेिा :
1.
2.
3.

4.
5.

धवशेष कािणवश कायासधमधत ले यस धविानमा तोकेको अवधिधभत्र अधिवेशन सम्पन्न गना नसकेमा अधिवेशन सम्पन्न गनाप ने धदनदे म्लख तीन
मधहना नबढाई अधिवेशनको धमधत तोकी सो अनुसाि अधिवेशनको प्रकृया अधघ बढाई अधिवेशन सम्पन्न गना पनेछ।
धविानको परिच्छे द (५) िािा ३ (ग) अनुसाि धमधत नतोके अथवा धमधत तोकेि पधन तोधकएको धमधतधभत्र अधिवेशन सम्पन्न गना नसके तत्काधलन
कायासधमधत स्वत धवघट्कन भएको माधनने छ।
धविानको परिच्छे द (५) िािा ५ (ख) को परिम्लस्थधत सृजना भएमा संिक्षक परिषदले अधिवेशन सम्पन्न गनाका धनधमत्त पहल गने छ ।
अधिवेशनको लाधग संिक्षक परिषदले कम्लिमा ५ सदस्यीय अधिवेशन आयोजक सधमधत गठन गने छ। उि सधमधतले धढलोमा एक मधहनाधभत्र
अधिवेशन गने छ।
यसिी नया कायासधमधत धनवााधचत भइ सकेपधछ भने अधघल्लो कायासधमधतका पदाधिकािीहरुको साथमा िहेको यस संस्थाका चल–अचल
सम्पधत्तहरु व्यम्लिगत ऋण सिह अशुल उपि गिे ि धलनु पनेछ । अन्य प्रचधलत कानुन अनुसाि हुने कुिाहरुको हकमा भने सोही अनुसाि हुनेछ।
दे श धभत्र आन्तरिक कलह, धवश्व युद्ध, महामािी आधद धवशेष परिम्लस्थधत श्रृजना भई अधिवेशन गना नसक्ने अवस्था आएमा संिक्षक परिषदको
बहुमतले सोही काया सधमधतलाई १ बषाको थप कायाकाल बढाई धदन सक्नेछ।
परिच्छे द (६)

१. आकथयि श्रोत तथा िोषिो व्यिस्था
यस संस्थाको दे हायबमोधजमको कोष िहनेछ।

ि. साधारण िोष
दे हायबमोधजम श्रोतहरुबाट्क प्राप्त हुने नगद वा धजिी यस संस्थाको सािािण कोष माधननेछ। जुन दै धनक काया सचालनका धनधमत्त कायासधमधतले खचा गना
सक्नेछ। ति बतामान काया–सधमधतले आधथाक प्रधतबेदन प्रस्तुत गदाा, धन–बतामान काया–सधमधतले अधघल्ला अधिवेशनमा पेश गिी सकेको साििण कोष भन्दा
कम कोष, धवशेष परिम्लस्थती वाहेक, प्रस्तुत गना पाइनेछैन।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

सािािण सदस्यता धवतिणबाट्क प्राप्त हुने शुल्क।
सािािण सदस्य नवीकिणबाट्क प्राप्त हुने शुल्क।
पदाधिकािीहरुबाट्क संकलन हुने माधसक शुल्क।
धवधवि कायारमहरुबाट्क संकलन भएको िकम।
धवधभन्न सामाग्रीहरुको धबरी धबतिणबाट्क प्राप्त हुने िकम।
यस संस्थालाई धवधवि धकधसमले प्राप्त भएको िकम।
अक्षयकोषबाट्क प्राप्त ब्याज

ख. किर्ेषिोष
धवशेष प्रयोजन वा कायाको लाधग भनेि संकलन गिे को चन्दा, पुिस्काि तथा सहयोग िकम यस संस्थाको धवशेषकोष माधननेछ। जुन दै धनक काया सचालनका
धनधमत्त प्रयोग नगरि जे का लाधग संकलन गिे को हो सोही प्रयोजन वा कायाको लाधग मात्र संचालक सधमधतले खचा गना सक्नेछ। धबशेषकोष धनयमावली बनाई
धबभधन्न धबशेषकोषहरु धनमााण गना सक्ने छ।
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ग. किराया अियिोष
एक कायाकाल सधकएपधछ सो कायाकाल धभत्र गिे को आम्दानीमा खचा कट्काई बाँकी िहेको मुनाफा को ७५ प्रधतशत धकिाया अक्षयकोषमा जम्मा गरिधदन
पदा छ। यो कोषको मुलिन खचा गना पाइने छै न । यसबाट्क प्राप्त ब्याज मात्र नया कायासधमधतले खचा गना सक्नेछ।
थप कोषहरु कोष धनयमावली (२) अनुसाि हुने छ।

२. अियिोष कनछे प
अक्षयकोष धनधश्चत समय अविीको लागी सधमधतको कायाकाल नसकुन्जेल सम्म कुनै पधन धवश्वासीलो धवधत्तय संस्थामा सधमधतको बहुमतको धनणायले धनछे प
िाख्न सधकनेछ।

३. बैंिखाता संचालन:
1.
2.
3.

यस संस्थाको नाममा छु ट्टै बैंक खाता संचालन गरिनेछ।
कायासधमधतको अध्यक्ष, सधचव ि कोषाध्यक्षको मध्ये कुनै दु ई व्यम्लिहरुको हस्ताक्षिबाट्क िकम धनकासा गना सधकने छ।
धवशेष परिम्लस्थधत सृजना भएको खण्डमा कायासधमधतको बैठकको धनणायद्वािा अन्य पदाधिकािीहरुको नामबाट्क समेत बैंक खाता संचालन गना
सधकने छ।

४. लेखा प्रणाली तथा लेखा परीिण
धकिात िाई यायोक्खा च्यारिट्के बल संस्था िहेकोले हिधहसाबलाई पािदशी बनाउन कागजी लेखा प्रणालीको प्रयोग नगरि कम्युट्कि लेखा प्रणालीको प्रयोग
गरिने छ । संस्थाको आय–व्ययलाई पािदशी एवं व्यवम्लस्थत ढं गले परिचालन गनाका लाधग हिे क वषा मान्यता प्राप्त धनकायबाट्क लेखा पिीक्षण गरिने छ।
परिच्छे द (७)

१. सकचिालय
संस्थाको आकम्लस्मक काया संचालन गनाको लाधग ७ सदधसय सदस्य िहेको एक सधचवालय गठन गरिने छ । आकम्लस्मक बैठक बस्न पिे मा सधचवालय बैठक
बधस धनणया गना सक्ने छ। ति सधचवालयले धनणाय गिे का प्रस्तावहरु कायासधमधतको बैठकमा अनुमोदन गिाउनु पने छ।सधचवालयमा धनम्न सदस्य िहनेछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

अध्यक्ष
सहउपाध्यक्ष
महासधचव
सधचव
कोषाध्यक्ष
सहसधचव
सहकोषाध्यक्ष

२. Official Directors
धकिाया कायासधमधतका अध्यक्ष, महासधचव ि कोषाध्यक्ष Kirat Rai Association Hong Kong Limited को Official Directors िहने छ। Offucial
Directirs को काम, कताब्य ि अधिकाि धनम्न िहनेछ।
1.
2.
3.
4.

अधिवेशन भए पश्चात २१ धदन धभत्र कम्पनी िधजष्टािमा New Board of Directors दताा गनुा पदा छ।
New Board of Directors दताा गिाएपधछ Bank मा New Signatories परिवतान गनुा पदा छ।
संस्थाको Audit Report ि Annual Return प्रत्येक बषाको ९ अगष्ट धभत्र कम्पनी िधजष्टािमा बुझाउनु पदा छ।
धबधभन्न सम्झौतामा हस्ताक्षि गनुा पदा छ। हङकङ सिकािको जवाफदे ही हुनु पदा छ।

३. बाकषयि िाययक्रि :
बाधषाक कायारम, कायारम धनयमावली (३) अनुसाि गरिने छ।

४. किभाग गठन :
धवभाग गठन तथा संचालन धवभाग धनयमावली (५) अनुसाि हुनेछ।

५. भाषीि/भ्रातृ संस्था :
भाधषक अनुबन्धन धदँ दा वा भात्री सम्बन्धन धदँ दा भाषीक/भ्रातृ संस्था धनयमावली (६) अनुसाि प्रदान गरिनेछ।

६. सािुकहि चुल ा

सामुधहक चुला, सामुधहक चुला धनयमावली (८) अनुसाि सिालन गरिनेछ।
परिच्छे द (८)

१. संरिि पररषद
यस संस्थाका भुतपुवा अध्यक्षहरु संिक्षक परिषदमा िहनेछ। धकिाया हङकङको पधछल्लो भु.पु.अध्यक्ष प्रमुख संिक्षक िहनेछ । परिषदको काम, कताब्य ि
अधिकाि धनम्न िहेकोछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धकिात िाई यायोक्खा हङकङको संिक्षण गनुा।
धकिाया हङकङको सािािण सभा/ अधिवेशन/ धनवााचन धविान अनुसाि गना लाउनु।
धकिाया हङकङको धविानको पालन गना लाउनु।
धकिाया कायासधमधतले धविान सम्मत काया गिे वा नगिे का हेनुा।
धविान संसोिन गना पिे आवश्यक सुझाव सल्लाह प्रदान गनुा।
अधिवेशनमा धनवााचन नहोस भधन उम्मेद्वािहरुमा समन्वय गनुा।
धकिाया हङकङको कायासधमधतमा अयोग्य ब्यम्लिहरुलाई प्रवेश िोक लगाउनु।

२. सल्लाहिार पररषद सकिकत
कायासधमधतलाई आवश्यकीय सुझाव ि सल्लाह धदनको लाधग धनवतामान अध्यक्ष प्रमुख सल्लाहकाि िहने गरि भुतपुवा पदाधिकिीहरु तथा आधजवन
सदस्यहरुमध्येबाट्क आवश्यिा अनुसाि वढीमा ५ सदधसय सल्लाहकाि परिषदको गठन गरिने छ। परिषदको काम, कताब्य ि अधिकाि धनम्न िहेकोछ।
1.
2.
3.
4.
5.

कायासधमधतको बैठकमा उपम्लस्थत हुनु।
बैठकलाई आवश्यक सल्लाह ि सुझावहरु धदनु।
बैठकलाई परिणाममूलक बनाउन सहयोग गनुा।
धवभागहरुलाई सहयोग गनुा।
संस्थाको बृहत्ति धहतका धनम्लि काया गनुा।

३. किरात राई प्रज्ञा प्रकतष्ठान
धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठान, प्रधतष्ठान धनयमावली (७) अनुसाि गठन हुनेछ।

४. भाकषि पररषद
यस संस्थाबाट्क अनुबन्धन प्राप्त भाधषक संस्थाका बहालवाला अध्यक्षहरु भाधषक परिषदमा िहने छन।

५. संयोजि पररषद
धवभागीय संयोजकहरु संयोजक परिषदमा िहने छ।

६. भुपु पदाकधिारीलय
यस संस्थाका भुपु पदाधिकािीहरु, भुपु संयोजकहरु, भुपु सल्लाहकािहरु जुनसुकै क्षेत्रमा िधह आफ्नो कायाकाल पुिा गिे का धकिात िाईहरु भुपु
पदाधिकािीलयमा िहनेछ।

७. आकजिन सदस्यलय
यस संस्थाका आधजवन सदस्यहरु आधजवन सदस्यलयमा िहने छ।
परिच्छे द (९)

१. सधारणसभा/ अकधिेर्न/ कनिाय चन सकिकत
संिक्षक परिषदका कम्लिमा ३ सदस्य भएका सिािणसभा/ अधिवेशन/ धनवााचन सधमधत िहनेछ।सधमधतले धनम्न कायाहरु गनेछन।
1.
2.

सधमधतले सिािणसभा/ अधिवेशन/ धनवााचन सिालन गने छ।
नवधनवााधचत सधमधतलाई सपथ ग्रहण गिाउने छ।

२. किधान संर्ोधन
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धविान संशोिन गनुा पिे मा धकिात िाई यायोक्खा हङकङको अध्यक्षतामा धकिाया सधचवालय, संिक्षक परिषद, सल्लाहकाि परिषद ि भाधषक परिषदको
कुनै एक पदाधिकािीको संयोजकत्वमा धविान संशोिन मस्यौदा सधमधत गठन गरिने छ। सधमधतले तयाि पािे को धविान मस्यौदा बैठकमा छलफल गिी
आवश्यकीय हेिफेि गिी संशोिनको लाधग अधिवेशनमा प्रस्तुत गनुा पनेछ। अधिवेश नको बहुमतले पारित गिे पधछ धविान संशोिन भई तुरुन्त लागू हुनेछ।

३. यायोक्खा हङिङिो किघटन
यो संस्था धविान बमोधजम काया संचालन गना नसकी वा अन्य कुनै कािणले धवघट्कन गनुापने अवस्था आइपिे मा सम्पूणा चल–अचल सम्पधत्तको लाधग
बहालवाला सदस्यहरुको भेलाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङ दताा भएको ऐनकानुन बमोधजमको प्रधरया अधघ बढाउने छ।

४. कनक्तियता
यस धविानमा उल्लेम्लखत कुनै पधन धवषय प्रचधलत हङकङको सामाधजक ऐनसंग बाधझएमा बाधझएको हदसम्म स्वत: धनम्लिय हुनेछ।

५. व्याख्या
यस धविानमा उल्लेम्लखत कुनै शव्द वा वाक्य अस्पष्ट भएमा सो कुिाको व्याख्या गने अधिकाि कायासधमधत वा कायासधमधतले तोकेको व्यम्लिमा िहने छ।

६. िहाअकभयोग
कूल सािािण, आजीवन ि संिक्षक सदस्य संख्याको २५ प्रधतशतले कायासधमधतका पदाधिकािी वा धसङ्गो कायासधमधतलाई महाअधभयोग लगाउन सक्ने छ।
यस अवस्थामा धवशेष अधिवेशन बोलाइने छ।

७. सपथ ग्रहण
धकिात िाई यायोक्खाको कायासधमधत वा अधिवेशन आयोजक सधमधत वा क्षेत्रीय सधमधतहरु लगायत कुनै पधन धवभागहरुमा चयन भएका पदाधिकािीहरुले
यस धविानको अनुसूधच ३ अनुसािको सपथ ग्रहण गनुा पनेछ। यसिी सपथ ग्रहण गदाा अधिवेशनबाट्क धनवााधचत पदाधिकािीहरुले अधिवेशन हल समक्ष सपथ
ग्रहण गनापने हन्छ ि पधछ मनोधनत तथा आयोजक सधमधतमा चयन भएको नयाँ पदाधिकािीले भने सधमधतको बैठक समक्ष सपथ ग्रहण गनुा पनेछ। कुनै पधन
धवभाग वा क्षेत्रीय सधमधतमा चयन भएका पदाधिकािीहरुले भने सो समािोहमा उपम्लस्थत कायासधमधतको पदाधिकािीसमक्ष सपथ धलनु पनेछ।

(सिाप्त)

बैठि तनयमावली (१)
१६ माचा १४ (अनुमोदन), १ अधप्रल २०१८ (संसोिन)
परिच्छे द १

प्रस्तािनािः
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको बैठकलाई ब्यवम्लस्थत संचालन गना बैठक धनयमावलीको आवश्यिा पिे को हुनाले यो बैठक धनयमावली (१) लेखन
गरिएको छ। यो बैठक धनयमावली धकिाया हङकङको बैठकले अनुमोदन गिे पधछ लागु हुनेछ। काया सधमधतको बैठकले यस धनयमावलीलाई फेि बदल गना
सक्नेछ ति सािािण सभामा लधग अनुमोदन गनुा पनेछ।

१. बैठििो सुचना
बैठकको सुचना ७ धदन अगावै धदन पनेछ। धकिाया हङकङले बैठकको सुचना संप्रेशन गना “धकिाया कायासधमधत” वाट्क् सएप समुह धनमााण गरिनेछ। यसको
एिधमन सधचव िहने छ। यस संजालमा िाखेको सुचनालाई आधिकारिक माधनने छ। संजालमा धनम्न परिषद, सधमधत तथा पदाधिकािीहरु िहनेछ। कायाकाल
सके पधछ सधचवले नव सधचवलाई एिधमन बनाउनु पनेछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.

कायासधमधत
संिक्षकहरु
सल्लाहकािहरु
कुलपधत
भाधषक अध्यक्षहरु
धवभाग संयोजकहरु ।

२. गणपुरि संख्या
बैठकमा माधथ िािा १ मा िहेका सबै परिषद सदस्यहरुलाई उपम्लस्थतको लाधग धनमन्त्रणा गरिने छ। ति उपम्लस्थत भए पधन गणपुिक संख्यामा गणना गरिने
छै न। गण पुिक संख्या पुग्न धकिाया धविानको परिच्छे द (५) िािा १ अनुसाि कूल कायासधमधत पदाधिकािीहरु मध्ये ५१ प्रधतशत भन्दा माधथको उपम्लस्थधतलाई
मात्र बैठकको गणपूिक संख्या माधननेछ।

३. बैठि आचार संक हता
बैठक आचाि संधहता धनम्न िहनेछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

तोधकएको समयमा बैठकमा उपम्लस्थत हुनुपने छ ।
बैठकभिी मोबाइल साइलेन्ट्मा िाख्नुपने छ ।
बैठकमा एजेन्डा बाहेकका कुिाहरुमा छलफल गना पाईने छै न ।
बैठकमा अरुको कुिा काट्क् न पाईने छै न । आफ्नो पालो अनुसाि बोल्नु पनेछ ।
बैठकमा कुिाहरु दोहोि़्याउन पाउने छै न । समथान/धबमती धदए पुग्नेछ ।
बैठकमा समथान जनाउन ताधल बजाउनु पनेछ ।
बैठकमा धबमधत जनाउन हात उठाउनु पनेछ ।
बैठकमा गाली गलौज, अपशब्द तथा अभद्र बोली प्रयोग गना पाईने छै न ।
अनावश्यक कुिा गिे मा अध्यक्षले सभाबाट्क धनष्काशन गना सक्नेछ ।
बैठक पश्चात सधचवले धनणाय पढे ि सुनाउनु पनेछ ।
सधचवले ७ धदन धभत्र धलम्लखत धनणाय कायासधमधत संजालमा िाख्नु पनेछ ।
धनणाय भएका गोय कुिाहरु सवाजाधनक गना पाईने छै न ।
आचाि संधहता पालना नगिे बहुमतले सधमधतबाट्क धनष्काशन गना सक्ने छ ।

४. बैठि आर्न बकगययताक्रि :
बैठक आशन बधगायतारम धनम्न अनुसाि िहनेछ।
1.
2.

3.

बैठकको अध्यक्ष
धवधशष्ट ब्यम्लिहरु
1.
कुलपधत
2.
प्रमुख संिक्षक
3.
प्रमुख सल्लाहकाि
धवशेष ब्यम्लित्वहरु
1.
संिक्षकहरु
2.
सल्लाहकािहरु
3.
सह अध्यक्ष
4.
उपाध्यक्षहरु
5.
धवभाग संयोजकहरु
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परिच्छे द २

खातापाताहरुिः
धकिाया हङकङमा धनम्न खातापाता िाम्लखनेछ।

१. बैठि खाता
बैठक खातामा बैठक नं, धमधत, समय, स्थान, संस्थाको नाम, अध्यक्षको नाम उल्लेख भएको हुनुपने छ। तेसपधछ काया सधमधतको नाम ि हस्ताक्षि िाख्नु
पनेछ। धबच भागमा प्रस्ताव ि प्रस्तावकको नाम लेम्लखनु पनेछ अधन धनणाय भएको कुिा लेम्लखनु पनेछ। त्यसपश्चात काया सधमधत बाहेक अन्यको उपम्लस्थधत छ
भने सो उल्लेख गना पनेछ। यस खाताको अपिे ट्क “धकिाया कायासधमधत” संजाल समुहमा गरिने छ। खाताको अद्यावधिक सधचवले गने छ।

ि. बैठि खातािो निुना
१. बैठि नं:
२. उपक्तस्थकतिः
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

अध्यक्ष
प्रमुख उपाध्यक्ष
महासधचव
सधचव
सह सधचव
कोषाध्यक्ष
सहकोषाध्यक्ष
सदस्यहरु

३. भाकषि पररषद:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

चाम्लिङ खाम्बाधतम
दु धम फम्लिधकम
साम्पाङ जुिेखा
बान्तावा म्लखम
पुमा तुप्खाबाङखाला
थुलुङ सामा
कोयु/कोयी धकम
बाधहङ मुलुम्लखम

४. अन्य उपक्तस्थकतहरुिः
५. िोरि:
कूल पदाधिकािीहरु मध्ये ५१ प्रधतशत उपम्लस्थत भै कोिम पुगेको हुनाले बैठक संचालन गना अध्यक्षज्युले अनुमधत धदनुभयो ।
६. पत्रचार:
कुल पत्र _______ आएको ि कुल पत्र _______ गएको पत्रचाि सम्बम्लन्ध सधचवले जानकािी धदनु भयो । आवश्यक पत्रहरुलाई छलफलको लाधग प्रस्तावमा
लधगयो ।
७. अकथयि:
गत बैठकको मौज्दात _____________ तत्पश्चातको आम्दानी ___________ ि खचा _____________ कट्काई बाँकी ब्यालेि ___________ िहेको
कोषाध्यक्षले जानकािी धदनुभयो ।
८. प्रस्तािहरु:
९. कनणययहरुिः
१०. बैठि सिापनिः
अन्य प्रस्तावहरु नभएकोले अध्यक्षले बैठक समापन गयो ।

२. गकतकिकध खाता
धकिात िाई यायोक्खा हङकङले गिे का धबधवि कायारमहरुको धबबिण सधहत उपम्लस्थत िहेको नामावली सधहत गधतधबधि खातामा अधभलेख गरिनेछ।
गधतधबधि खातालाई “kiratrai.org” वेभसाईिमा ि “धकिात िाई यायोक्खा हङकङ” फेशबुक पेजमा प्रकाशन गरिने छ । खाताको अिावधिक महासधचवले
गनेछ ।

३. बैठि संचालनिो रुपरे खा
आशन ग्रहण
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

आशन बधगायतारम अनुसाि
बैठक सुरुवात :
1.
कोिम पुगेको बािे जानकािी
2.
बैठक आचाि संधहता (आवश्यक भएमा)
जानकािी :
1.
पत्र आएको/गएको बािे जानकािी – सधचव
2.
दै धनक आय/ब्याय खाता जानकािी – कोषाध्यक्ष
प्रस्ताव बाचन :
1.
प्रस्तावकको नाम सधहत – सधचव
2.
अन्य प्रस्ताव भए सोको माग – फ्लोिबाट्क
3.
आँ उदो कायारमबािे तयािी कायासुधच प्रस्तुधत
छलफल : प्रस्तावािे प्रस्ट्याउने – प्रस्तावकबाट्क
सुझावको मागगने : अध्यक्षलाई छािी आशन बधगायतारम अनुसाि
मत प्रकट्क : अध्यक्षलाई छािी कायासधमधत बधगायतारम अनुसाि
धनणाय : अध्यक्षबाट्क
सभा धबसाजन – अध्यक्षबाट्क
परिच्छे द ३

१. बैठि सुचना पत्रिो निुना
श्री धकिात िाई यायोक्खा हङकङ।
श्री धकिाया कायासधमधतका पदाधिकािीज्युहरु, संिक्षकज्युहरु, सल्लाहकािज्युहरु, कुलपधतज्यु, भाधषक अध्यक्षज्युहरु, धवभाधगय संयोजकज्युहरु।
धबषयः उपम्लस्थधतको लाधग हाधदा क अनुिोि।
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धनम्न धमधत, समय ि स्थानमा धनम्न कायारम गना लाधग िहेको जानकािी गिाउदै उपम्लस्थधतको लाधग हाधदा क अनुिोि गदा छौं।
कायासुधचहरुः
1.
2.
3.

.
.
.

(महासधचव) (अध्यक्ष)

२. िायय प्रकतिेदनिो निुना
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ताधलम, प्रकाशन बािे : भाषा, धलधप, साधहत्य, बैठक, ताधलम, प्रकाशन कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए ।
संस्काि बािे : गभा, जन्म, नौिान, पास्नी, छे वि, मगनी, धबबाह, मृत्यु संस्काि कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए ।
पुजा आििना बािे ः चुलापुजा, चुलादशान, चुलाग्रहण, गृहपुजा, ब्यावसायपुजा, न्वगी, तयमाम्लखयमा धदवस कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए ।
संस्कृधत बािे ः उभौली, उिौली, साउने संराम्लन्त, येलेदुङ /माघे संराम्लन्त /स्थापना धदवस, सम्मान कायारम कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए।
धवधवि कायारम बािे : खेलकुद, यलम्बि साँझ, अन्य कायारमहरु गिे को तथा अन्य संस्थामा सहभागी कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए ।
सहयोग, शुभकामना बािे : अधथाक सहयोग, शुभकामना कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए ।
सुप्तुलुङ म्लखम धनमााण बािे : सुप्तल
ु ुङ सहयोग संकलन, सुधबिा/सेवा धनमााण कधहले, कहाँ, कधतचोधट्क भए।
(समाप्त)
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िोष तनयमावली (२)
१६ मार्च १४ (अनुमोदन), ६ मार्च २०१६ (संसोधन)

प्रस्तािनािः
धकिाया हङकङको धबिानको परिच्छे द (६) को िािा १ (क), (ख) ि (ग) मा कोष सम्बम्लन्ध ब्यावस्था गिे कोछ। अझ यसलाई पुणा पािदधशाता, धववाद िधहत
तथा अिावधिक बनाउन यो कोष धनयमावली (२) प्रस्ताधवत गरिएको छ। यस कोष धनयमावलीमा थप कोषहरु समेत समावेश गरिएकोछ। यो कोष
धनयमावली (२) धकिाया हङकङको सािािण सभाले पास गिे पधछ लागु हुनेछ। यस कोष धनयमावलीमा परिवतान धकिाया हङकङको कायासधमधतको
बैठकले गना सिछ ति सािािण सभामा लधग अनुमोदन गिाउनु पनेछ।
परिच्छे द १

१. साधारण िोष
धबिानको परिच्छे द (६) िािा १ (क) मा सािािण सदस्यताबाट्क तथा धवधवि कायारमहरुबाट्क संकलन भएको िकम सािािण कोषमा पदा छ। जुन दै धनक काया
सचालनका धनधमत्त खचा गरिने छ।

२. किर्ेषिोष
धबिानको परिच्छे द (६) िािा १ (ख) मा धवशेष प्रयोजन लाधग भनेि संकलन गिे को िकम धवशेष कोषमा पदा छ। जुन दै धनक काया सचालनका धनधमत्त प्रयोग
नगरि जे का लाधग संकलन गिे को हो सोही प्रयोजनको लाधग मात्र खचा गना सधकने छ।
यस धनयमावलीमा धनम्न २ वट्का थप कोषहरु धनमााण गरिएको छ।
1.

2.

आपतिाकलन कबर्ेषिोष
धकिात िाईहरुलाई आपतकाधलन सहयोग गना उठाईने िकम आपतकाधलन धवशेष कोषमा िहने छ। यस कोषमा जधत िकम उठाईन्छ सबै
िकम सोधह प्रयोजनमा खचा गरिन्छ।
सुप्तुलुङ कनिायण कबर्ेषिोष
सुप्तुलुङ धनमााणमा सहयोगगने दाताहरुको सहयोग िकमको ७५ प्रधतशत सुप्तुलुङ धनमााण धबशेष कोषमा िहनेछ। जुन सुप्तुलुङको धनमााण
योजनामा खचा गरिने छ ।

३. अियिोष
धबिानको परिच्छे द (६) िािा १ (ग) मा अक्षयकोष भधन धनमााण गरिएको कोष यस संस्थाको अक्षयकोष िहनेछ। जुन कोषको मुलिन खचा गना पाइने छै न।
यस बाट्क प्राप्त ब्याज मात्र जे प्रयोजनको लाधग धनमााण गरिएको छ सोही प्रयोजनको लाधग मात्र खचा गना सधकने छ।
यस धनयमावलीमा धनम्न ५ वट्का अक्षयकोषहरु थप गरिएको छ।
1.

2.

3.

4.

5.

सुप्तुलुङ ियित अियिोष
सुप्तुलुङ धनमााण सहयोगगने दाताहरुको सहयोग िकमको २५ प्रधतशत सुप्तुलुङ मामत अक्षयकोषमा िहने छ। यस्को मुलिन खचा गना पाईने
छै न। यसबाट्क आउने ब्याज मात्र सुप्तल
ु ुङ मामतमा खचा गरिने छ।
आकजिन सदस्य अियिोष
आधजवन सदस्यता धवतिणबाट्क प्राप्त हुने शुल्क यस संस्थाको आधजवन सदस्य अक्षयकोष माधननेछ। यस्को मुलिन खचा गना पाईने छै न।
यसबाट्क आउने ब्याज मात्र धकिात िाई यायोक्खा हङकङको दैधनक काया संचालन गना खचा गरिने छ।
आपतिाकलन सहयोग अियिोष
आपतकाधलन सहयोग अक्षयकोष भधन उठाएको िकम यस कोषमा िहनेछ। यस्को मुलिन खचा गना पाईने छै न। धकिात िाईहरुलाई
आपतकाधलन म्लस्थधत आउँ दा यसकोषको ब्याजबाट्क सहयोग गरिनेछ।
(नाि) स्मृती अियिोष
कसैको स्मृती स्वरुप नाउमा एकमुष्ठ िकम जम्मा िाम्लख के का लाधग अक्षयकोष धनमााण गरिएको हो धनयमावली बनाइ िाम्लखएको कोषलाई
(नाम) स्मृ ती अक्षयकोष माधननेछ। यस्को मुलिन खचा गना पाईने छै न। यसबाट्क आउने ब्याज मात्र (नाम)स्मृती अक्षयकोषमा उल्लेख धनयमावली
धभत्र िही खचा गना पाईनेछ।
(नाि) पुरस्कार अियिोष
कसैको नाउमा धबशेष क्षेत्रमा पुिस्काि धदन एकमुष्ठ िकम जम्मा गरि अक्षयकोष धनमााण गिे मा त्यो कोषलाई (नाम)पुिस्काि अक्षयकोष
माधननेछ। यस्को मुलिन खचा गना पाईने छै न। यसबाट्क आउने ब्याज मात्र सो क्षेत्रमा पुिस्काि धदईने छ।
परिच्छे द २

१. दै कनि आयब्याय खाता
काया सधमधतको दै धनक आधथाक कृयाकलापलाई दु रुस्त िाख्न दै धनक खाता िाम्लखनेछ। यस खाताको अिावधिक कोषाध्यक्षले गनेछ। हिे क काया सधमधतको
बैठकमा दै धनक आयब्याय खाता अनुमोदन गरिने छ।

आय
धदनाङ्क

धवविण

ब्याय
धदनाङ्क

िकम

धवविण

िकम

२. नाफा/नोक्सान र िासलात खाता
दै धनक आय/ब्याय खाताको आिािमा आधथाक बषाको अम्लन्तममा नाफा/नोिान ि वासलात खाता तयाि गरिनेछ।
ि. नाफा/नोक्सानखातािो निुना
खचयहरु
Cultural, Religious & Social Activities Exp.
Arts & Literature Exp.
Chula Expenses
Chula Puja (Ubhauli) Exp.
Chula Puja (Udhauli) Exp.
Condolence Exp.
Convention/AGM Exp.
Deuse Exp.
Donation & Help Exp.
Handover & Installation Exp.
Language & Script Exp.
Meeting & Party Exp.
Publication (Other) Exp.
Sakela (Ubhauli) Exp.
Sakela (Udhauli) Exp.
Saune Sakrati Exp.
Sports & Games Exp.
Training & Workshop Exp.
Yalambar Nite Exp.
Yalambar Smarika Exp.
Yeledung Exp.
_Purchase Exp.
Operating Expenses
Accounting Fee Exp
Advertisement & Greetings Exp.
Auditors' Remuneration
Bank Charge Exp.
Depreciation Exp.
Penalty
Printing & Stationary Exp.
Rent Exp.
Repair & Maintenance
Secretarial Fee Exp.
Sundry Expenses
Travelling Exp.
Utility Electricity Exp.
Utility Gas Exp.
Utility Water Exp.
Wages Exp.
Website Exp.
Nett Profit
Total

आम्दानीहरु
Cultural, Religious & Social Activities Inc.
Arts & Literature Inc.
Chula Income
Chula Puja (Ubhauli) Inc.
Chula Puja (Udhauli) Inc.
Condolence Inc.
Convention/AGM Inc.
Deuse Inc.
Donation & Help Inc.
Handover Installation Inc.
Language & Script Inc.
Meeting & Party Inc.
Publication (Other) Inc.
Sakela (Ubhauli) Inc.
Sakela (Udhauli) Inc.
Saune Sakrati Inc.
Sports & Games Inc.
Training & Workshop Inc.
Yalambar Nite Inc.
Yalambar Smarika Inc.
Yeledung Inc.
_Sales Inc.
Other Income
Donation From Members
Bank Interest
Interest Received
Sundry Income

Nett Loss
Total

ख. िासलात खातािो निुना
दाकयत्वहरु

सम्पतीहरु

Property, Plant & Equipment’s
Cash & Bank Balance
Receivables
Profit/Loss

Funds
Loans
Payables
Surplus

३. सम्पती तथा कजन्सी खाताधकिात िाई यायोक्खा हङकङको सम्पती तथा धजिीहरुको धबबिण िाख्न सम्पधत तथा धजिी खाता िाम्लखनेछ । यस
खाताको दु रुस्त सहकोषाध्यक्षले गनेछ।

४. लेखा परीिण खाता –
लेखापरिक्षण खाता हङकङ सिकािको मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकले तयाि पानेछ। (समाप्त)
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िायिक्रम तनयमावली (३)
१६ माचा १४ (अनुमोदन), ६ माचा २०१६ (संसोिन)

प्रस्तािनािः
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको उदे श्य प्राप्तगना, धकिात िाईहरुको ब्याम्लिव धबकाश गना, जन सहभाधगता सृजना गना, सृजनशील युवा धनमाणा गना,
धजवनपयोधग प्रधशक्षण गिाउन, धकिात िमा संस्काि संस्कृती प्रती युवा चेतनाको धबकाश आदी गना धवधवि कायारम बनाईने छ। कायारमलाई माधसक रुपमा
धबभाजन गरि बाधषाक कायारम (क्यालेण्डि) तयाि गरिने छ। कायारमहरुलाई सफल पाना कायाधवभाजनहरु गरिनेछ। यसलाई काया सधमधतको बैठकले
अनुमोदन गरि लागु गरिने छ।

1. अधप्रल (चैत्र/बैसाख) – पदस्थापन/ प्रधशक्षण
2. मे (बैशाख/जेष्ठ) – चुलापुजा, उभौली
3. जुन (जे ष्ठ/अषाढ) – भाषा/ साधहत्य/ ताधलम
4. जुलाई (अषाढ/श्रावन) – बाल तथा प्रौढ कायारम
5. अगस्ट (श्रावन/भाद्र) – खेलकुद प्रधतयोधगता
6. सेप्टेम्बि (भाद्र/असोज) – न्वागी/ तयमा म्लखयमा धदवस
7. अक्ट्ु बि (असोज/काधताक) – सांधगधतक साँझ/ आधथाक कायारम
8. नोभेम्बि (काधताक/ मंधसि) – दे उसेभैलो
9. धिसेम्बि (मंधसि/पौष) – चुलापुजा, उिौली, स्मारिका प्रकाशन
10. जनविी (पौष/माघ) – धकिात िाई सां स्कृधतक मेला
11. फेब्रुअिी (माघ/फाल्गुन) – अन्तिधरया/सेधमनाि
12. माचा (फागुन/चैत्र) – सािािणसभा/अधिवेशन

परिच्छे द १

परिच्छे द ३

१. संस्था आर्न बकगय यताक्रि :
धकिाया हङकङले गने धवधभन्न सवाजाधनक कायरमहरुमा संघ संस्थाको आशन वधगायतारम धनम्न अनुसाि िहने छ।
1.
2.
3.

4.

5.

6.

4.

5.

6.

Chairman: धकिाया अध्यक्ष
Chief Guest: अध्यक्ष धकिाया नेपाल वा आधदबासी जनजाधत महासंघ हङकङ
Specific Guest: धवधशष्ट अधतधथ संस्थाहरु (धकिात संस्थाहरु)
1.
धकिात याक्थुम चुिुङ हङकङ
2.
धकिात सुनुवाि सेवा समाज हङकङ
3.
धकिात याक्खा छु म्मा हङकङ
Specific Personalities: धवधशष्ट ब्याम्लित्वहरु
1.
कुलपधत
2.
प्रमुख संिक्षक
3.
प्रमुख सल्लाहकाि
Special Guest: धबशेष अधतधथ संस्थाहरु (नेपाल प्रधतधनधि संस्थाहरु)
1.
नेपाली महासंघ हङकङ
2.
गैि आवाधसय नेपाली संघ हङकङ
3.
नेपाल च्याम्बि अफ कमाश हङकङ
Special Personalities: धबशेष ब्यम्लित्वहरु
1.
संिक्षकहरु
2.
सल्लाहकािहरु
3.
भाधषक अध्यक्षहरु
1.
धकिात िाई चाम्लिङ खाम्बाधतम हङकङ
2.
दु धम धकिात िाई फम्लिधकम
3.
धकिात साम्पाङ िाई जुिेखा
4.
धकिात िाई बान्तावा म्लखम
धकिात िाई अध्यक्ष भएका क्षेधत्रय संघसंस्थाहरु ।
1.
खोट्काङ समाज हङकङ
2.
भोजपुि समाज हङकङ
3.
हङकङ तिहिा मंच
General Guest: आधदवासी जनजाती महासंघ हङकङका सदस्य संस्थाहरु
1.
तमु ट्योहुल हङकङ
2.
मगि समाज हङकङ
3.
तामाङ घेदुङ हङकङ
4.
शेपाा समाज हङकङ
Media:
1.
बगैचा संचाि हङकङ
2.
नेपाल खबि िट्क कम हङकङ
3.
साप्ताधहक ईकाम्लन्तपुि िट्ककम
हङकङ
(समाप्त)

5.
6.
7.
8.

धकिात िाई पुमा तुप्खाबाङखाला
धकिात थुलुङ सामा
धकिात सोदे ल कोयु/कोयी धक
धकिात बाधहङ मुलम्लु खम

4.
5.
6.

ििान १७ समाज हङकङ
धफयोना हङकङ
इलाम समाज हङकङ

5.
6.
7.

नेवाि समाज हङकङ
थकाली समाज हङकङ
दु िा समाज हङकङ

7.
8.

एभिे ष्ट मेधिया, हङकङ
ज्याप फोट्को स्टु धियो, हङकङ

ववववध तनयमावली (४)
९ धिसेम्वि २०१२ (अनुमोदन), २८ फेब्रुअिी २०२१ (संसोिन)

प्रस्तािनािः
धकिात िाई यायोक्खा हङकङले धवधभन्न समयमा बैठक बधस अनुमोदन गिे का महत्वपुणा धनधत धनयमहरुलाई धनयमावलीमा िाख्न यस धवधवि धनयमावली (४)
धनमााण गरिएकोछ। यसमा उल्लेख भएका धनधत धनयमहरु सािािण सभामा अनुमोदन गरि धविानमा वा धनयमावलीहरुमा सारिनेछ।

१. कबिोचन/लोिापय ण
२०१२ धिसेम्वि ९ बैठक – धकिात िाई यायोक्खा हङकङको सवाजधनक कायारममा कुनै पधन पुस्तकहरुको धबमोचन वा लोकापाण गने भए ७ धदन अगावै
धकिाया हङकङमा म्लस्वकृतीको लागी आवेदन फािम भनुा पनेछ ि धकिाया हङकङले म्लस्वकृत गिे को खण्डमा मात्र धबमोचन वा लोकाापण गना धदईने छ।

२. बेच कबखन
२०१२ धिसेम्वि ९ बैठक – धकिात िाई यायोक्खा हङकङको सवाजधनक कायारममा कुनै पधन बस्तुहरुको बेचधबखन गने भए ७ धदन अगावै धकिाया
हङकङमा म्लस्वकृतीको लागी आवेदन फािम भनुा पनेछ ि धकिाया हङकङले म्लस्वकृत गिे को खण्डमा मात्र बेचधबखन गना धदईने छ ।

३. आकथयि सहयोग
धकिात िाईहरुलाई आधथाक सहयोग गने सम्बन्धमा ४ मे २०१४ मा धकिाया हङकङको कायासधमधतको बैठकले धनम्न धनणाय परित गरि सािािाण सभा २०१५
मा अनुमोदन गिाई धकिाया हङकङको धनदे धशका धनयमावलीमा समावेश गिे को छ ।
1.
2.
3.
4.

हङकङमा बसोबास गने धकिात िाईहरुलाई सहयोग गना पिे काया सधमधतको बैठले धनणाय गरि आधथाक सहयोग प्रदान गने छ ।
नेपालमा बसोबास गने धकिात िाईहरुलाई सहयोग गना पिे धकिात िाई यायोक्खा नेपाल केम्लन्द्रय काया सधमधतको धशफारिस आएमा सहयोग
प्रदान गरिने छ ।
अन्य दे शमा बसोबास गने धकिात िाईहरुलाई सहयोग गना पिे धकिात िाई यायोक्खा नेपालले मान्यता प्रदान गिे का धबदे श िाष्टर केम्लन्द्रय
सधमधतको धशफारिस आएमा सहयोग प्रदान गरिने छ ।
नेपालमा तथा धवदे शमा बस्नेहरुलाई सहयोग गनापिे सो दे शको केम्लन्द्रय काया सधमधत माफात सहयोग पठाईने छ।

४. सुप्तुलुङक्तखि कनिायण सिुह – भाईिर संजाल
२८ फेब्रुअिी २०२१, मा बसेको धकिाया हङकङको बैठकले “सुप्तुलुङम्लखम” भाइवि समुहको नाम “सुप्तल
ु ुङम्लखम धनमााण समुह” िाख्ने धनणाय गिे को छ ।
यस संजालको एिधमन धकिाया हङकङको “सुप्तुलुङम्लखम धनमााण धवभाग” लाई प्रदान गिे को छ । यस समुहमा धवस्वभि छरिएि िहेको सुप्तल
ु ुङ मान्ने
धकिात िाईहरुलाई तथा सुप्तुलुङ खरिद गना सहयोग गनुाहुने सम्पुणा सहयोगदाताहरुलाई समेधट्कने छ । “सुप्तुलुङम्लखम धनमााण समुह” मा धनम्न धनयमहरु
पारित गरि तत्काल लागुहुने धनणाय गरिएको छ ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.

यस संजालमा सुचना वा धबज्ञापन धनकाल्न सुप्तुलुङ सम्बम्लन्ध वा सुप्तुलुङ म्लखम सम्बम्लन्ध सुचना हुनु पने छ।
असान्दा धभक सुचना वा धबज्ञापनलाई सुप्तुलुङ धनमााण धवभागले तुरुन्त मेट्काई धदन सक्नेछ ।
मेट्काए पधन बािाम्बाि असान्दा धभक सुचना तथा धबज्ञापन धनकाल्ने ब्यम्लिलाई सुप्तुलुङ धनमााण धवभागले संजालबाट्क नै धनकाधल धदन सक्ने छ ।
संजाल धभत्र कस्लाई िाख्ने, कस्लाई धनकाल्ने सुप्तुलुङ धनमााण धवभागको धजम्मेवािी िहने छ ।
यस संजालमा धववाद आए धकिाया हङकङको धनणाय अम्लन्तम हुनेछ ।
उपिोि धनयमहरु तत्काल लागु हुनेछ ।
(समाप्त)
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ववभाग तनयमावली (५)
१६ माचा १४ (अनुमोदन), १ अधप्रल २०१८ (संसोिन)
परिच्छे द (१)

प्रस्तािनािः
धकिात िाई यायोक्खा हङकङलाई ब्यावम्लस्थत संचालन गना तथा कायासधमधतका पदाधिकािीहरुलाई धबधभन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम ि कुसल बनाउन साथै धबधबि
क्षेत्रमा धबधशष्ठता हाँधसल गिे का धकिात िाईहरुलाई धकिाया हङकङमा समेट्क्न धबिानको परिच्छे द (९) को िािा १ अनुसाि धवभाग धनयमावली बनाई लागु
गनुापने आवश्यिा दे म्लखएकोले यो धवभाग धनयमावली (५) बनाई लागु गरिएकोछ। यो धनयमावलीमा आवश्यिा अनुसाि कायासधमधतको बैठकले परिवतान
गना सक्नेछ ति सािािण सभामा लधग अनुमोदन गिाउनु पनेछ।

१. किभागहरुिः
धकिाया हङकङमा नया कायासधमधत परिवतान सधहत धनम्न १५ वट्का धवभागहरु गठन गरिने छ । ५ ७ वट्का धवभागमा धनम्न पदाधिकािीहरु स्वत धवभाग प्रमुख
िहने छ भने बाँकी ८ वट्का धवभागमा काया सधमधतका सदस्यहरुबाट्क क्षमताको आिािमा धवभाग प्रमुख धनयुि गरिने छ।
क्र.सं.

किभागहरु

प्रिुख

1

संगठन धबस्ताि तथा समन्वय धवभाग (Organization Growth & Coordination Depart)

अध्यक्ष

2

सुप्तुलुङम्लखम धनमााण तथा ममात धवभाग (Suptulungkhim Construction & Renovation Depart)

उपाध्यक्ष

3

खेलकुद, संगीत तथा सधहत्य धवभाग (Sport, Music & Literature Depart)

महासधचव

4

कायालय संचालन तथा प्रचािप्रसाि धवभाग (Office Operation & Publicity Depart)

सधचव

5

मौधलक संकलन तथा सिसजावट्क धवभाग (Original Collection & Decoration Depart)

सह सधचव

6

सम्पती तथा कोष–अधभवृम्लद्ध धवभाग (Asset & Fund-Raise Depart)

कोषाध्यक्ष

7

सुधम्नमा भािा तथा खानपान धवभाग (Sumnima Kitchen & Food Depart)

सहकोषाध्यक्ष

8

धसधरमा धबतिण तथा सेवासत्काि धवभाग (Sikrima Distribution & Hospitality Depart)

सदस्य

9

बाल, मधहला, प्रौढ तथा अधतधथ धवभाग (Child, Women, Adult and Guest Depart)

सदस्य

10

धकिात िमा तथा संस्काि धवभाग (Kirat Religion Protection & Ritual Depart)

सदस्य

11

धशली संकलन तथा संस्कृधत धवभाग (Shili Collection & Culture Depart)

सदस्य

12

फोहिमैला ब्यावस्थापन तथा सिसफाई धवभाग (Waste Management & Sanitation Depart)

सदस्य

13

पारुहाङ ढु वानी तथा ओसािपसाि धवभाग (Paruhang Logistics & Shipping Depart)

सदस्य

14

यातायात, िोजगाि तथा ब्यावसाय धवभाग (Transport, Employment & Business Depart)

सदस्य

15

आपतकाधलन सहयोग तथा सुिक्षा धवभाग (Emergency Help & Security Depart)

सदस्य

२. किभाग गठनिो उदे श्य :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

धकिाया हङकङको कायालाई ब्यावम्लस्थत बनाउन।
धकिाया हङकङमा कायाित पदाधिकािीहरुलाई धबधभन्न क्षेत्रहरुमा सक्षम ि कुसल बनाउन।
धवभाग प्रमुखको धजम्मेवािी बहन गना धदई कुसल ि सक्षम नेधत्रत्व प्रदान गना धसकाउन।
धबधभन्न क्षेत्रको सछम िाईहरुलाई धवभागको माध्यमबाट्क संयोजकमा धनयुि गरि धकिाया हङकङमा सहभागी गिाउन।
सहभागी िाईहरुको धशप, कला, क्षमतालाई प्रयोग गना लगाई अझ धवधशष्टता हाँधसल गिाउन।
धकिाया हङकङको समग्र उदे श्य पुिा गरि धकिात िाईहरुको पधहचानलाई उच्च पाना।
परिच्छे द (२)

१. किभाग प्रिुखिो कनयुक्ति
1.
2.
3.
4.
5.

अधिवेशन सकेपश्चात पधहलो बैठकमा धवभाग बाँिफाँि गरिने छ।
धवभाग बाँिफाँि गदाा सधमधतको सदस्यहरुलाई धवभाग छान्न लगाईने छ।
हिे क कायासाधमधतको सदस्यहरुले एक एकवट्का धवभाग हेनुापने हुन्छ।
धवभाग बाँिफाँि गदाा क्षमताको आिािमा ि ईच्छा अनुसाि बाँधिने छ।
नवधनयुि धवभाग प्रमुखहरुलाई बुझबुझािथको धदनमा धनयुम्लिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गिाईने छ।

२. किभाग संयोजििो कनयुक्ति
1.
2.
3.
4.

धवभाग प्रमुखको धशफारिसमा धवभाग संयोजकहरुको धनयुम्लि गरिने छ।
धवभाग प्रमुखहरु जुन भाधषक संस्थाका हुन, धवभाग संयोजकहरु उधह भाधषक संस्थाका अध्यक्षलाई धनयुम्लि गरिने छ।
भाधषक संस्था नभए, प्राज्ञहरुबाट्क धनयुि गरिनेछ।
प्राज्ञ नभए, जानकाि ब्याम्लिलाई प्राज्ञ बनाई धबभाग संयोजक धनयुम्लि गरिने छ।

संयोजि

5.
6.

धवभाग संयोजकमा संिक्षक परिषद ि सल्लाहकाि परिषदबाट्क धनयुम्लि गरिने छै न।
नवधनयुि धवभाग संयोजकहरुलाई बुझबुझािथको धदनमा धनयुम्लिको प्रमाणपत्र प्रदान गरि पदस्थापन गिाईने छ।

३. किभाकगय सकिकत गठन
धवभाग संयोजकले कायाक्षेत्र हेरि धवभाधगय सधमधत गठन गना सक्ने छ । धवभाधगय सधमधत गठन गदाा हिे क पदाधिकािीहरुको काम, कताब्य ि अधिकाि तोधक
धनयुम्लि पत्र धदनु पने छ ि धकिाया हङकङमा अनुमोदन गिाउनु पने छ। धकिाया हङकङले अनुमोदन गिे पश्चात यो सधमधत सम्बम्लन्धत क्षेत्रमा पुणा स्वयत्ता
प्राप्त धनणाय गना सक्ने अधिकाि सधहतको धवभाधगय सधमधत हुनेछ ।

४. किभाकगय सकिकतिो संरचना :
धवभाधगय सधमधतको संिचना धनम्न अनुसािको हुनेछ । धवभाधगय सधमधतको कायाकाल धकिाया हङकङको कायासधमधतको कायाकाल िहन्जेल सम्म िहने छ ।
धवभाग प्रमुख

धवभाग संयोजक

कायाकािी धवभागीय सधचव

धवभागीय प्रबन्धक

उप संयोजकहरु

प्रधवधिकहरु

७. किभाकगय बैठििो अध्यिता
1.

धवभाधगय बैठकको अध्यक्षता धवभाग संयोजकको अध्यक्षतामा, धकिाया हङकङको अध्यक्ष वा धवभाग प्रमुखको उपम्लस्थधतमा, धवभागीय
सधचवले बैठक संचालन गनेछ।

८. किभाकगय िाययक्रििो अध्यिता
1.
2.

धवभाधगय कायारमको अध्यक्षता धवभाग संयोजकको अध्यक्षतामा, धवभाग प्रमुखको िोहबिमा ि धकिाया हङकङको प्रमुख आधतथ्यमा
धवभागीय सधचवले कायारम संचालन गनेछ।
धवभाधगय कायारमको अध्यक्षता धकिाया हङकङको अध्यक्षतामा, धवभाग संयोजकको मुल संयोजकत्वमा, महासधचव वा सधचव वा धवभाधगय
सधचवले कायारम संचालन गनेछ।

परिच्छे द (३)

१. किभाग प्रिुखिो िाि, ितयब्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धवभागको उदे श्य अनुसाि काया ब्यावस्थापन गनुा ।
धवभागको धदघाकाधलन योजना तथा कायारमहरु बनाउनु ।
कायारमहरुलाई धकिाया हङकङको क्यालेण्डिमा अपिे ट्क गनुा ।
धवभाधगय सधचवको अनुपम्लस्थधतमा धवभाधगय समधतको बैठक संचालन गनुा ।
धवभाग संयोजकलाई धवभाधगय सधमधत धनमााणगना सहयोग पुि़्याउनु ।
धवभाधगय सधमधतको काया प्रगधत, सधमक्षा, धकिाया हङकङमा अपिे ट्क गनुा ।
धवभाधगय सधमधतलाई आवश्याक पने सम्पुणा ब्यावस्थापधकय कायाहरु गनुा ।

२. किभाग संयोजििो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धवभागको उदे श्य अनुसाि कायारम संयोजन गनुा ।
कायारमलाई धबधभन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रमा धबभाजन गनुा ।
कायारम सम्पन्न गना धवभाधगय सधमधत धनमााण गनुा ।
उपसंयोजकहरुमा काया बाँिफाँि गनुा ।
धवभाधगय सधमधतको बैठकको अध्यक्षता गनुा ।
धवभाधगय सधमधतको काया प्रगधत, सधमक्षा, संसोिन गनुा ।
मातहातमा िहेका सम्लन्ध, सम्झौतामा हस्ताक्षि गनुा ।

३. उपसंयोजििो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धवभाग संयोजकलाई सहयोग गनुा ।
तोधकएको धबशेष क्षेत्रमा काया गनुा ।
धबशेष उदे श्य प्राम्लप्तको लाधग काया गनुा ।
बैठकमा प्रगधत धबबिण प्रस्तुत गनुा ।
बैठकमा प्रस्ताव िाख्नु, छलफल गनुा ।
धबशेष कायारमलाई संयोजन गनुा ।
धवभाग संयोजक धदएको अन्य धजम्मेवािीहरु पुिा गनुा ।
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४. किभागीय सकचििो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

उदे श्य अनुसाि काया गनुा ।
दै धनक काया संचालन गनुा ।
धवभाधगय सधमधतको बैठक बोलाउनु ।
बैठक सिालन गनुा ।
छलफल गनापने धवषयहरु बैठकमा प्रस्तुत गनुा ।
धनणायहरुको अधभलेख िाख्नु ।
अधफधसयल कागजातहरु तयाि पानुा ।

५. किभागीय प्रबन्धििो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धवभागको उदे श्य अनुसाि काया गनुा ।
प्राधवधिक पक्षहरुको िे खदे ख गनुा ।
प्राधविधकहरुको धनयुम्लि वा खािे धज गनुा ।
प्राधवधिकहरुको तलब, भत्ता, परिश्राधमक धदनु ।
सधमधतको दै धनक हिधहसाब िाख्नु ।
धबल भौचि धलनु, धदनु, उठाउनु, ताकेता गनुा ।
आय व्यय धवविण बैठकमा प्रस्तुत गनुा ।

६. प्राकिकधिहरुिो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.
4.

धवभाधगय सधमधतको बैठकमा भाग धलनु ।
कायारमको आवश्यक प्राधवधिहरुबािे छलफल गनुा ।
आफुले पाएको धजम्मेवािीको प्रगधत धबबिण पेश गनुा ।
कायारमलाई सफल पाना महत्वपुणा भुधमका खेल्नु ।

७. संकिप्त िायय बााँडफााँ ड
किभाग

संकिप्त िायय बााँडफााँड

संगठन धबस्ताि तथा समन्वय धवभाग

साउण्ड, लाईधट्कङ, वाट्कि, ट्के बल, कुधसा, ट्के न्ट् ब्यावस्थापन

सुप्तुलुङम्लखम धनमााण तथा ममात धवभाग

सुप्तुलुङम्लखम धनमााण सहयोग संकलन, पुस्तक/पम्प्लेट्क धवतिण

खेलकुद, संगीत तथा सधहत्य धवभाग

स्वंयमसेवक ब्यावस्थापन, फोट्को ग्राधफ, न्युज रिपोधट्कङ

कायालय संचालन तथा प्रचािप्रसाि धवभाग

सुचना, पत्रचाि, धनमन्त्रणा, प्रचाि प्रसाि, ब्याज, प्रमाणपत्र छपाई

मौधलक संकलन तथा सिसजावट्क धवभाग

उद् घाट्कन धगत, धगधतक्यासेट्क, गधतधवधि खाता, सिसजावट्क,

सम्पधत तथा कोष–अधभवृम्लद्ध धवभाग

खरिद/धबरी, आधथाक संकलन, कोष ब्यावस्थापन

सुधम्नमा भािा तथा खानपान धवभाग

खानपान तयािी, भािे ब्यावस्थापन, धकचन सिसफाई

धसधरमा धबतिण तथा सेवासत्काि धवभाग

खानपान सजावट्क, धबतिण, , खानपान स्थल सिसफाई

बाल, मधहला, प्रौढ तथा अधतधथ धवभाग

फेट्का, गम्छा, खादा ब्यावस्थापन तथा अधतधथ स्वगत

धकिात िमा संिक्षण तथा संस्काि धवभाग

थान थपना, पुजा पाथाना, उद् घाट्कन सामाग्री ब्यावस्थापन

धशली संकलन तथा संस्कृधत धवभाग

भेसभुषा, गिहगहना, गाजाबाजा तथा कलाकाि ब्यावस्थापन

फोहिमैला ब्यावस्थापन तथा सिसफाई धवभाग

कायारम स्थल सिसफाई, फोहिमैला ब्यावस्थापन

पारुहाङ ढु वानी तथा ओसािपसाि धवभाग

सि-सामाग्री ढु वानी, भण्डाि, धभआईपी ओसाि पसाि

यातायात, िोजगाि तथा ब्यावसाय धवभाग

यातायात सेवा ब्यावस्थापन, ब्यावसाय तथा िोजगाि

आपतकाधलन सहयोग तथा सुिक्षा धवभाग

सहयोग, सुिक्षा, प्राथधमक उपचाि, धनयन्त्रण

(समाप्त)

भाषीि/भात्री तनयमावली (६)
१६ माचा १४ (अनुमोदन), १ अधप्रल २०१८ (संसोिन)
परिच्छे द १

प्रस्तािना:
हङकङमा दताा भएका धवधभन्न भाधषक तथा अन्य संघसंस्थाहरुलाई भाधषक वा भ्रातृ संस्थाको अनुबन्धन वा सम्बन्धन प्रदान गदै एक सुत्रमा बाँध्न आवश्यक
दे म्लखएकोले यो भाधषक/भ्रातृ संस्था धनयमावली (६) धनमााण गरिएकोछ। यस धनयमावलीमा परिवतान गना पिे धकिात िाई यायोक्खा लगायत हालसम्म
अनुबन्धनमा िहेका ८ भाधषक संस्थाको बहुमतले परिवतान गना सक्ने छ। यो धनयमावली १६ माचा २०१४ को अधिवेशनले पारित गिे पधछ लागु हुनेछ।

१. भाषीि संस्था
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदे श्य वा िेिै उदे श्यसंग मेल खानेगरि एकै भाषा बोल्ने समुहद्वािा खोधलएको संस्थाले धकिाया हङकङसंग
अनुबन्धन प्राप्त गिे पधछ भाधषक संस्थाको मान्यता प्रदान हुने छ। भाधषक संस्थालाई अनुबन्धन प्रदान गदाा एक भाधषक समुहबाट्क एक संस्थालाई मात्र
अनुबन्धन धदईने छ । भाधषक संस्थाको नाम धकिात िाई अन्तिगतका भाषीक समुदायलाई बुझाउने प्रकािको हुनुपने छ ि अनुबन्धन प्राप्तगना भाधषक
संस्थाको धनम्न अनुसािको दाधयत्व िहेको हुनुपने छ।

२. दाकयत्व :
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

भाधषक संस्था स्वायत्तता तथा आत्माधनणायको अधिकाि सधहतको िहनेछ। ति भाषीक संस्थाको धविानमा वा अनुबन्धनपत्रमा वा कायारमको
ब्यानिमा “धकिात िाई यायोक्खा हङकङप्रधत उत्तिदायी िहनेछ” भधन लेम्लखएको हुनुपनेछ।
भाषीक संस्थाको बहालवाला अध्यक्ष धकिाया हङकङमा “पदे न उपाध्यक्ष” ि धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठान हङकङको प्रज्ञा सदस्य िहने
छ। धकिाया हङकङको वहालवाला अध्यक्ष भाधषक संस्थाको संिक्षक पदमा िहने छ ि भाषीक संस्थाले आयोजना गिे को कायारममा धकिाया
हङकङ “प्रमुख अधतधथ” िहनेछ।
धकिाया हङकङको धविान १९९८ को परिच्छे द (३) को ७ अनुसाि अध्यक्ष हुन चाधहने योग्यतामा अनुबम्लन्धत भाधषक संस्थाले समथान वा धबमथान
जनाउन सक्ने छ ।
भाधषक संस्थाले आफ्नो १ प्रधत संसोधित धबिान धकिाया हङकङकमा पठाउनु पनेछ। भाषीक संस्था धबिान अनुसाि नचलेमा वा तोधकएको
समयमा “अधिवेशन” नगिाएमा धकिाया हङकङले भाधषक संस्थाको अनुबन्धनबाट्क खािे ज गना सक्ने छ ।
धकिात िाईहरुको जाधतय सम्बन्धमा खलल् नआवोस भधन धकिाया हङकङले आयोजना तथा प्रधतधनधित्व गरििहेका सामुधहक संस्कृती साकेला
धशधललाई सवाजधनक कायारममा भाधषक संस्थाले आफुखुसी नृत्यकाि लगेि नाच्न पाईने छै न । नाच्न पिे धकिाया हङकङको म्लस्वकृती धलई
तोधकएको ब्यानिमा नाच्न पनेछ ।
भाषीकसंस्थाले आधथाक अधभवृद्धी सम्बम्लन्ध कुनैपधन कायारममा स्वंयम गना सक्ने छ । ति धकिाया हङकङलाई सहयोग गने वा धकिाया
हङकङको कुनै पधन परियोजनालाई सहयोग गने भधन ब्यानिमा उल्लेख गनेभए कम्लिमा ५० प्रधतशत मुनाफा धकिाया हङकङलाई बुझाउनु
पनेछ ।
धकिात िाई यायोक्खा हङकङले आफ्नो ब्यानिमा सबै भन्दा तल अनुबन्धन प्राप्त भाधषक संस्थाको लोगो िाख्नु पनेछ। भाषीक संस्थाले
आवश्यक ठानेमा अनुबन्धन धबच्छे द गना सक्ने छ । ति धलम्लखत कािण सधहत जानकािी पठाउनु पनेछ।
परिच्छे द २

१. भ्रातृ संस्था
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको कुनै एक उदे श्य वा िेिै उदे श्यसंग मेल खानेगरि खोधलएको संस्थाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको भ्रातृ संस्थाको
सम्बन्धन प्राप्त गना आवेदन गिे मा धकिाया हङकङको कायासधमधतले भ्रातृ संस्था भधन सम्बन्धन प्रदान गना सक्ने छ । सम्वन्धन प्राप्तगना धनम्न अनुसािको
सम्वन्धन प्रमाणपत्रमा दु वैतफाको अध्यक्षले संस्थाको छाप सधहत हस्ताक्षि गिे को हुनुपने छ ।

२. दाकयत्व :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

भ्रातृसंस्थाको बहालवाला अध्यक्ष, धकिाया हङकङको काया सधमधतमा “भातृसंस्था प्रधतधनधि सदस्य” ि धकिाया हङकङको सम्बम्लन्धत बहालवाला धबभाग प्रमुख,
भ्रातृसंस्थाको काया सधमधतमा “यायोक्खा प्रधतधनधि सदस्य” िहने छ । दु वैत फाको कायासधमधतको बैठ कमा प्रधतधनधि सदस्यहरुको मताधिकाि िहनेछ ति गणपुि क
संख्यामा गणना गरिनेछैन ।
भ्रातृसंस्थाले आफ्नो १ प्रधत संसोधित धबिान धकिाया हङकङकमा पठाउनु पने छ ि भ्रातृसंस्था उि धबिान अनुसाि नचलेमा वा तोधकएको समयमा “अधिवे शन”
नगिाएमा धकिाया हङकङले भ्रातृसंस् था खािे ज गना सक्ने छ ।
भातृसंस्थाले अधिवेशन गिाउन नसधक वा अन्य कुनै कािणवस भातृसंस् था खािे जहुन पुगेमा भातृसंस् थाको सम्पुणा चल अचल जायजेथा धकिात िाई यायोक्खा
हङकङको स्वधमत्वमा स्वत जानेछ ।
भ्रातृसंस्थाको सािािणसभा वा अधिवेशनले अनुमोदन गिे को “काया प्रगती प्रधतवेदन ि आधथा क प्रधतवेदन”को प्रधतधलधप धकिाया हङकङलाई पठाउनु पनेछ ।
भ्रातृसंस्थाले आयोजना गिे को काया रममा धकिाया हङकङलाई “प्रमुख अधतधत”आशन गिाउनु पनेछ ।
भ्रातृसंस्थाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धहत धवपरित काया गिे को ठहिभएमा, धकिाया हङकङले भातृसंस्थालाई खािे ज गना सक्नेछ । ति सुनुवाई भने िाख्न
धदईनेछ ।
भ्रातृसंस्थाले धबधबि सामाधजक कृयाकलापहरु गना पिे मा धकिाया हङकङमा अनुमोदन गिाएि मात्र गनुा पनेछ । सामाधजक कृयाकलापहरु धकिाया हङकङको
उदे श्यसंग मेलखाने हुनुपनेछ ।
भ्रातृसंस्थाले आयोजना गिे को आधथा क अधभवृ द्धी सम्बम्लन्ध कुनैपधन काया रममा दु वैतफा आम्दानी साझेदािी सम्वन्धमामा धलम्लखत समझदािी गनुापने छ अन्यथा ५०
प्रधतशत खुद आम्दानी धकिाया हङकङलाई प्रदान गनुापनेछ ।
भ्रातृसंस्थाले गिे को कुनै पधन कायारमको ब्यानिमा सबैभन्दा माधथ वा भ्रातृसंस्थाको नामको माधथ सानो एकधतहाई अक्षिमा “धकिात िाई यायोक्खा हङकङ प्रधत
उत्तिदायी” भन्ने शब्द लेम्ल खनु पनेछ ।
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प्रततष्ठान तनयमावली (७)
६ माचा २०१६ (अनुमोदन), १९ अधप्रल २०१७ (संसोिन)
परिच्छे द

१

१. प्रस्तािना
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको समग्र उदे श्य पुिागना धकिाया हङकङको कायासधमधत ि धबभागले मात्र पयााप्त नपुधग समस्त धकिात िाईहरुको ईधतहास,
भाषा, धलधप, कला, साधहत्य, िमा, संस्काि, संस्कृतीको खोज, अनुसन्धान, संिक्षण, सम्बद्र्िन गना बौधदक क्षेत्रका धकिात िाईहरु, धकिाती धबज्ञ, खोजकताा,
आन्वेशक, मुन्धुमी, ईधतहासकाि, कलाकाि, साधहत्यकाि, धचत्रकाि, बैज्ञाधनक, धबिावरििी िाईहरुलाई एक ठाउँ मा ल्याई उधनहरुलाई धकिाया हङकङको
धबधशष्ठ प्राधज्ञक ओहोदा प्रदान गरि गिाई सम्मान पुवाक धकिात िाई हुनको प्रधतष्ठा अनुभु ती गिाउदै धकिाया हङकङको उदे श्य प्राप्त गना काया गिाउन
धकिाया हङकङको मातहातमा िहने गरि एक प्रधतष्ठानको धनमााण आवश्यक दे म्लखएकोले धकिाया हङकङको धबिानको परिच्छे द (९) को िािा १ अनुसाि
प्रधतष्ठान धनयमावली धनमााण गरि जािी गरिएको छ।

२. उदे श्यहरु
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धबज्ञ, खोजकताा, आन्वेशक, मुन्धुमी, भाषाधबद, सांस्कृतीधवद, ईधतहासकाि, कलाकाि, साधहत्यकाि, बैज्ञाधनक, धबिावरििी िाईहरुलाई एक
ठाउँ मा ल्याउनु ।
धकिात िाईहरुको ईधतहास, भाषा, धलपी, कला, साधहत्य, िमा, संस्कृती, संस्काि सम्बम्लन्ध खोज, संकलन, आन्वेशन, अध्यन, अध्यापन गनुा ।
धकिात िाईहरुको मुन्धुम संकलन, खोज, अनुसन्धान तथा लेखन गना सहयोग पुि़्याउनु ।
धकिात िाईहरुको समग्र धबकाशहुने धनधत, धनयम, धबधनयम, योजना, परियोजनाको धनमााण गरि धकिाया हङकङलाई सहयोग गनुा ।
धकिात िाईहरुको मौधलक भेषभुषा, गिहना, मौधलक खानपान बनाउन, बजारिकिण गना, मौधलक धगत, संधगत, नृत्य, खेलकुदको अध्यन गना,
धसकाउन, प्रचाि प्रसाि गनुा।
गरिब तथा जेहेन्दाि धबध्याधथालाई धकिात िाईबािे अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, खोज, अनुसन्धान गना स्कलिधशपको स्थापना गनुा।
धकिाया धबभागहरुलाई आवश्यक पिे को संयोजकहरु, धबशेषज्ञहरु, प्राधज्ञकहरु, उपलब्ध गिाउदै धकिाया हङकङलाई ट्के वा पुयााउनु।

३. प्रकतष्ठानिो नाि
1.
2.
3.

यस प्रधतष्ठानको नाम “धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठान हङकङ” िहने छ।
अंग्रेजीमा (Kirar Rai Intellectual Academy Hong Kong) िहने छ।
संधक्षप्तमा (KRIAHK) िहने छ।

पररभाषा:
धबषय वा प्रसंगले अन्य अथा नलागेमा यस धनयमावलीमा,
1.
2.
3.

“प्राज्ञ” भन्नाले धकिाया हङकङले प्रदान गिे का प्राज्ञलाई बुझाउनेछ।
“प्रज्ञा सदस्य” भन्नाले धकिात िाई प्रज्ञा प्रधतष्ठानको कायासधमधत सदस्यलाई बुझाउनेछ।
“धविान ” भन्नाले धकिाया हङकङको धविान (संसोिन सधहत) लाई बुझाउनेछ।

४. प्रकतष्ठान खारे ज :
यस प्रधतष्ठान धबिान अनुसाि नचलेमा धकिाया हङकङले खािे ज गना सक्ने छ ।

५. कनयि तथा कबकनयि
प्रधतष्ठानले धकिाया हङकङको धबिानसंग नबाधझनेगरि धनयम तथा धबधनयम बनाई लागु गना सक्नेछ। यसको धनयम तथा धबधनयम बनाउँ दा धकिाया
हङकङको धबिानसंग बाधझन गएमा धनयम तथा धब धनयम को सो िािा स्वत खािे ज हुनेछ। धनयम तथा धबधनयम सािािण सभा वा अधिवेशनले परिवतान गना
सक्नेछ।

६. िाययलय, छाप र कचन्ह
यसको कायालय धकिात िाई यायोक्खा हङकङको सुप्तुलुङ म्लखममा िहने छ । छाप ि धचन्ह अनुसुधचमा धदए अनुसाि हुनेछ ।
परिच्छे द

२

१. प्राज्ञ
प्रधतष्ठानको धसफारिसमा धकिात िाई यायोक्खा हङकङले धनम्न ब्यम्लिहरुलाई धनम्न योग्यताको आिािमा प्राज्ञ भधन प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ। प्राज्ञको
प्रमाणपत्र खािे जी धकिाया हङकङको धबिानको परिच्छे द (२) िािा ४ अनुसाि हुनेछ।
1.

धकिात िाईहरुको मौधलक िमा, संस्काि मान्ने ब्यम्लि भै,

2.
3.
4.
5.

कुनै क्षेत्रमामा धबिावरििी प्राप्त धकिात िाई ब्याम्लि, वा
कुनै क्षेत्रमा धबधशष्ठता हाँसील गिे को हो भधन धकिायाबाट्क प्रमाधणत ब्याम्लि, वा
धकिात िाई यायोक्खा हङकङको काया सधमधतमा १ कायाकाल पुिा गिधसकेको ब्याम्लि, वा
धकिाया हङकङको कुनै एक धवभागमा धवभाग संयोजक िधह १ कायाकाल पुिा गिधसकेको ब्याम्लि

२. िाययसकिकत
धकिाया हङकङले अधिवेशन सके पश्चात कम्लिमा १ मधहना धभत्र प्राज्ञहरु भेलागिाई प्रधतष्ठानको कायासधमधत चयन गनेछ।
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

कुलपधत – १
उपकुलपधत – १
महासधचव प्रज्ञा सधचव – १
प्रज्ञा सहसधचव – १
महाप्रबन्धक प्रज्ञा प्रवन्धक – १
प्रज्ञा सदस्य – (४ जना कायासधमधतले कायाक्षत्र
े हेरि धनयुि गनेछ) ५ जना भाधषक संस्था नभएकाहरुबाट्क
प्रज्ञा सदस्य – भाधषक संस्थाका बहालवाला अध्यक्षहरु, धवभाग संयोजकहरु
पदे न संिक्षक – धकिाया हङकङका अध्यक्ष

३. िाययस किकत कबघटन
प्रज्ञा प्रधष्ठानको कायासधमधत धकिाया हङकङको अधिवेशन पश्चात स्वत धबघट्कन हुनेछ।

४. िायय सकिकत फेरबदल
प्रज्ञा प्रधष्ठानको कायासधमधत प्रज्ञा प्रधतष्ठानको बैठकले फेिबदल गना सक्ने छ। ति धकिाया हङकङमा अनुमोदन गिाउनु पने छ।

परिच्छे द

३

िाि, ितयब्य र अकधिारहरु
१. िुलपकत :
धकिात िाईहरुबािे जाधनफकाि, सक्षम, अनुभवी वा धबिावरििी प्राप्त एक धकिात िाई प्राधज्ञक सदस्य प्रधतष्ठानमा कुलपधत िहने छ। कुलपधत प्रधतष्ठानका
कायाकारिधण प्रमुख िहने छ।

ि. िुलपकत हुन योग्यता :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धकिाया हङकङको धबिान मान्न तयाि ब्यम्लि भै,
धकिात िाईहरुको मुन्धुम सम्बन्धमा थोिै भएपधन जानकाि ब्यम्लि वा,
धकिाया हङकङको वा भाधषक संस्थाको कम्लिमा पाँचौ पधदय हैधसयतसम्म काया गिे को वा,
आधथाक तथा फौजदािी अधभयोग नलागेको ब्यम्लि वा,
कम्लिमा स्नातक तहसम्म अध्यन गिे को ब्यम्लि वा,
धकिात िाईहरुको मौधलक िमा संस्काि संस्कृती मान्ने ब्यम्लि वा,
कम्लिमा उपिोि कुनै ३ गुण भएको ब्यम्लि ।

ख. िुलपकतिो िाि, ितयब्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

धकिात िाईहरुको एकताको प्रवाद्धन गनुा।
धकिाया हङकङको धविानको पालन ि संिक्षण गनुा।
धकिाया हङकङको आन्तरिक लेखापरिक्षण गनुा।
धकिाया संचालक सधमधतलाई अधफधसयल कागजातहरु बनाउन सहयोग पुयााउनु।
धकिाया काया सधमधतलाई धवभाग संयोजक, धवशेषज्ञ, जाधनफकािहरु धनयुि गरिधदनु।
प्रधतष्ठान चलाउन सहयोगदाताहरु, दातृ संस्था, दातृ िाष्टरहरुको खोजगरि सहयोग जुट्काउनु।
उदे श्य प्राप्तीको धनधमत्त अल्पकाधलन वा धदघाकाधलन परियोजनाहरु ल्याउनु।

२. उपिुलपकत
कुलपधतको जस्तै योग्यता भएको धकिात िाईहरुबाट्क एक उपकुलपधत चयन हुनेछ । उपकुलपधत प्रधतष्ठानका कायाकारिधण उपप्रमुख िहने छ ।

ि. उपिुलपकत हुन योग्यता :
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कुलपधतको जस्तै योग्यता भएको हुनु पनेछ ।

ख. उपिुलपकतिो िाि, ितयब्य र अकधिार :
1.
2.

कुलपधत नभएको अवस्थामा कुलपधतले गने सम्पुणा कायाहरु गने ।
कुलपधतले धदएको धजम्मेवािहरु पुिा गने ।

३. प्रज्ञा सकचििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

कुलपधतसंग सल्लाह गिी कायासधमधतको बैठक बोलाउने ।
कायासधमधतको बैठक तथा कायारमहरु सिालन गने ।
छलफल गनापने धवषयहरु कुलपधतसंग सल्लाह गिी बैठकमा प्रस्तुत गने ।
कायासधमधतको बैठकमा भएका धनणायहरुको अधभलेख िाख्ने ।
प्रधतष्ठानको कायाालयमा िहेका महत्वपूणा कागजातहरुको अधभलेख िाख्ने ।
कायासधमधतले धदएको अन्य धजम्मेवािी पूिा गने ।

ि. प्रज्ञा सहसकचि हुन योग्यता :
प्रज्ञा सधचवको जस्तै योग्यता भएको हुनु पनेछ ।

ख. प्रज्ञा सहसकचििो िाि, ितयब्य र अकधिार :
1.
2.

प्रज्ञा सधचव नभएको अवस्थामा प्रज्ञा सधचवले गने सम्पुणा कायाहरु गने ।
प्रज्ञा सधचवले धदएको धजम्मेवािहरु पुिा गने ।

४. प्रज्ञा प्रबन्धििो िाि, ितयव्य र अकधिार :
1.
2.
3.
4.

प्रधतष्ठानलाई आवश्यक पने आयमुलक कायारम संचालन गनुा ।
प्रधतष्ठानको कोष संचालन गनुा,
कमाचािी ब्यावस्थापन गनुा
कमाचािीको तलब, सुबीिा, बन्दे ज आधद धमलाउनु ।

ि. प्रज्ञा सहप्रबन्धि हुन योग्यता :
प्रज्ञा प्रबन्धकको जस्तै योग्यता भएको हुनु पनेछ ।

५. प्रज्ञा सदस्यहरुिो िाि, ितयब्य र अकधिार
1.
2.
3.

बैठकमा सहभागी हुने ।
प्रस्ताव उपि छलफलगरि मत प्रदान गने ।
अन्य प्रधतष्ठानले धदएको धजम्मेवािी पुिा गने ।
परिच्छे द ४

१. प्रकतष्ठान िोष :
धबधभन्न कायारमबाट्क प्राप्त िकम प्रधतष्ठान संचालन कोषमा िहने छ । यसको हिधहसाव धकिाया हङकङलाई बुझाउनुपनेछ ।

२. िोष संचालन :
कुलपधत, प्रज्ञासधचव ि महाप्रबन्धक मध्ये कुनै २ जनाको संयुि हस्ताक्षिबाट्क संचालन हुने छ।
परिच्छे द ५

१. उत्तरदाकयत्व :
यो प्रधतष्ठान “धकिात िाई यायोक्खा हङकङप्रधत उत्तिदायी िहनेछ” ।
(समाप्त)

सामहू हि चल
ु ा तनयमावली (८)
१६ माचा २०१६ (अनुमोदन), २७ जु न २०२१ (संसोिन मस्यौदा)

किरात राईहरु:
धकिात जाती धभत्र पने धकिात िाईहरु मूल रूपमा पूवी नेपालको पहािी धजल्लाहरूमा छरिएि बसोबास गिे का छन। धकिात िाईहरू हाल आएि नेपालका
पूवी तिाईका धजल्लाहरू खासगिी झापा, मोिङ, सुनसिी, उदयपुि तथा काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत बसोबास गदा छन्। वैदेधशक िोजगािीका रममा
खास गिे ि धब्रधट्कस सेनामा कायाित धकिात िाई जाधतका कधतपय माधनसहरू बेलायत, हङकङ, बुि् नाई तथा अमेरिकामा समेत बसोबास गना थालेका छन्।
यसका साथै धछमेकी िाष्टर भाितका धसम्लिम, पधश्चम बंगाल, अरुणाचल, उत्ति प्रदे श तथा भुट्कानमा समेत धकिात िाईहरूको बसोबास पाइन्छ।
धकिात िाई जाधतधभत्र धवधभन्न थि तथा उपथि (पाछाहरू) िहेका छन्। धकिात िाई जाधतमा जातका रूपमा िाई ि थिका रूपमा धतलुङ, नाधछरिङ, चाम्लिङ,
साम्पाङ, पुमा, कोयी/कोयु, खाधलङ, बाम्बुले, बायुङ/बाधहङ, दु मी, बान्तावा, थुलुङ, कुलुङ, लोहरुङ, बुङलवा, जेरुङ, धछन्ताङ, धछधलङ, फाङदु वाली,
मेवाहाङ, पोधहङ, बेलहािे , याम्फु, मुगाली, आठपहरिया, दुङमाली, सोताङ, धलङम्लखम जस्ता धवधभन्न थिहरू िहेका छन् भने यी थिधभत्र पधन आ–आफ्नै
पाछा िहेका हुन्छन्। जस्तै, साम्पाङ थिधभत्र भालु, बाली, िाना, धहिाङ आधद। त्यसैगिी, बान्तवाधभत्र माङपाङ, मुकारुङ, छाङछा, इसािा आधद अनेकौं
पाछाहरू िहेका छन्। यसिी धकिात िाई जाधतको थिअनुसािको आ–आफ्नै भाषा समेत छ।

किरात राईहरुिो कबर्ेषता:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

कुनै युगको सभ्यता वा िाज्य वा कैलाश पवातको काखमा बसोबास गने सोझा ि ईमान्दाि जाती।
यलम्बि हाङको सन्तान इ.पू. १८७९ धति नेपालमा ३२ पुस्ता सम्म धकिात वंशको नामले िाज्य गने जाती।
सुधम्नमा ि पारुहाङलाई यस पृथ्बी, ब्रहमाण्ड, चिाचि जगतको मुल श्रृष्टीकतााको रुपमा मान्ने जाती।
आफुलाई जन्म धदने पुवाजहरुनै मानव प्राणीको श्रृष्टीकताा सम्लम्झ पुवाजहरुलाई आिािना गने जाती।
प्रकृती मै बाँचेका छौं, प्रकृती धबना मानव धजवन सम्भव छै न भधन प्रकृतीको पुजा गने जाती।
सुकमा गिे स्वभाधवक मृत्यु हुने, कुकमा गिे अस्वभाधवक मृत्यु हुने भधन मान्ने जाती।
आफ्नै िमा, संस्काि, संस्कृती, धनयम, कानुन, आचिण भएको धकिात जाती।
परिच्छे द २

धारा १, प्रस्तािना:
धवश्वभरि छरिएि बसेका धकिात िाईहरु नेपालबाट्क नै गएका हुन। उत्पधत थलोबाट्क छु धट्टएि जाँदा आफ्नो िमा, संस्काि, संस्कृधत पधन धलएि गईएको हुन्छ।
धवदे शमा जाँदा होस वा धजवनलाई शुखमय बनाउन शहिधति बसाँई सदाा होस जहाँ आफ्नो िमा, संस्काि संस्कृती पाईन्दै न। ति मदाापदाा िाधमाक समाजको
आवश्यिा पने भएकोले जुन िमा त्याहाँ अधिक छ तेतै धति जान बाध्यता परिन्छ। अझ धकिात िाईहरु धपतृहरुको पुजा चुलामा गने संस्काि छ। चुला
जधमनमा गाधिएको घिको मुलकोठामा िहेको हुन्छ। धबदे शमा ि शहिीकिण भएको ठाँउमा अफ्नो घि नभएको, चुला नभएकोले धकिात िाईहरुले आफ्नो
िमा, संस्काि संस्कृती गना पाउँ दैनि अन्य िमामा प्रवेश गना बाध्यता छ।
हङकङमा िेिै धकिात िाईहरु भािाको घिमा बसेका छन। कधतले अपाट्का मेन्ट् खरिद गरि बसेका छन। भािाको घि ि अपाट्का मन्ट्
े मा चुला िाख्न सधकन्दै न।
चुला धकिात िाईहरुको दे वस्थलहो जहाँ धकिात िाईहरुको वंशज (धपतापुखााहरु) िहेको हुन्छ। धकिात िाईहरुले धपतापुखााहरु ि प्रकृधतको पुजा गदा छन।
चुलामा पुजा पाथाना गदा छन। चुला पुज्न छाधियो भने धकिात िाईहरुको िमा, संस्काि, संस्कृती मिे ि जानेछ। धकिात िाईहरुको अको पुस्ताले धकिात
िाईहरुको संस्काि भुलेि जानेछन। संस्काि संस्कृती मिे ि गयो भने पधहचान मिे ि जानेछ। यसको धवकल्प धकिात िाईहरुले शहरिकिण भएको ठाँउमा जहाँ
आफ्नो घिमा चुला छै न त्यस ठाँउमा समुह धमलेि सामूधहक चुलाको स्थापना गिे ि धकिात िाईहरुको िमा, संस्काि, संस्कृधतको जगेना गना ि धकिात
िाईहरुको पधहचानलाई पुस्ता हस्तान्तिण गदै लान आवश्यिा भएकोले सामुधहक चुलाको अविािणा ल्याई त्यसलाई धववाद िधहत रुपमा चलाउन
सामुधहक चुला हङकङको धनयमावली (८) लेखन गरिएको छ।
यो धनयमावली धकिाया हङकङ लगायत कम्लिमा ७ वट्का भाधषक संस्थाहरुले अनुमोदन गिे पधछ लागु हुनेछ।

धारा २, पररभाषा:
1.
2.
3.
4.

“संस्था” भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङलाई बुझाउनेछ।
“धनयमावली” भन्नाले सामुधहक चुला हङकङको धनयमावली (८) (संसोिन सधहत) लाई बुझाउनेछ।
“धवभाग” भन्नाले धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धवभागहरुलाई बुझाउनेछ।
“धकिात िाई” भन्नाले आधदमकालदे म्लख नेपालमा ि समस्त धहमालय श्रृखंलामा बसोबास गरि आएका जाती, हाल हङकङमा आई अस्थाई वा
स्थाई रुपमा बसोबास गरििहेका, “धकिात िमा” लाई धनिन्ति रुपमा पालन गरि आएका आधदवासी भूमीपुत्रहरुलाई बुझाउनेछ।

धारा ३, उदे श्य:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ब्यम्लिगत चुला नहुनेहरुलाई पु जा पाथाना, संस्काि गना।
धकिात िाईहरुको िमा–संस्काि, संस्कृधत बचाउन।
कूबीमीहरुको संिक्षण गना तथा नया कूबीमीहरु धनकाल्न।
मुन्धुमको खोज, अनुसन्धान प्रयोग तथा संिक्षण गना।
नया पुस्तालाई िमा, संस्काि, संस्कृधत धसकाउन।
धकिात िमाको अध्यन, अध्यापन, अनुसन्धान गना।
धकिात िाईहरुलाई आफ्नो िमामा आकषाण गना।
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परिच्छे द ३

धारा १, सािूकहि चुला संचालन:
1.
2.

सुप्तुलुङम्लखमको एक कोठामा नेपालबाट्क धकिातेश्वि बुढाधनलकण्ठमा चढाएको फुलपाती ि धकिातहरुको िामीक स्थल हाधत्तबनको माट्को ल्याई
सामुधहक चुला स्थापना गरिनेछ।
सामुधहक चुलाको संचालन धकिात िाई यायोक्खा हङकङको धवभाग “धकिात िमा संिक्षण तथा संस्काि धवभाग” को संयोजन सधमधतले गनेछ।
संयोजन सधमधतको चयन धवभाग धनयमावली (५) अनुसाि हुनेछ।

धारा २, सािूकहि चुला स्वतन्त्रता तथा बन्दे ज हरु:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

सामूधहक चुलामा पुजापाठ, पाथाना तथा कुनैपधन संस्काि गदाा धकिाया हङकङले धनयुि गिे को कुबीमीहरुले गनेछ। ति यधद कसैले आफ्नै
वंशको कूबीमी ल्याई पुजा गछुा भनेमा म्लस्वकाया हुनेछ।
सामूधहक चुला पुज्न आँउदा मौधलकतामै असि पने गरि धपतृपुजक धकिातीहरुको पुवाज धपतृहरुलाई नपुधज, िाधमाक गुरुहरुको तम्लस्वि िाम्लख, वा
िामीक गुरु ल्याएि, भजन कृतन गरि, नयाँ धबधि धबिानमा चुला चुला पुज्न पाईने छै न।
सामुधहक चुला पुज्दा मासुमंस वा फलफुल जे चलाए पधन स्वेच्छामा भि पनेछ। कसैले मासुमंस वा फलफुल जे चलाए पधन एकले अकाालाई
धविोि गना पाईने छै न।
कुनैपधन धकिात िाईहरुको छोिा वा छोिीले धकिाती बाहेक अन्य जाधतसंग धबहे गिे मा बुहािी वा जुँवाईलाई सामुधहक चुलामा शिण पना (पस्न)
स्वतन्त्रता धदईने छ। सामुधहक चुलामा शिण गिाउने भए धविी अनुसािको िीत पुिाइ कम्लिमा ७ भाधषक संस्था भेला गिाई चुलामा शिण
गिाउन सक्नेछ। नोट्कः ब्यम्लिगत चुलामा यो धनयम लागु हुने छै न।
कुनै पधन जातीका माधनसहरु जो हङकङमा िाई भएि आएका छन, उस्ले अब दे म्लख म धकिात िमा मान्छु , िाई जातीमा प्रवेश गछुा भनेमा
कम्लिमा ७ भाधषक संस्था जम्मा भई िातो अचना धचसो छपना गरि, दाल धढिो चलाएि नया पाछा धदई चुला ग्रहण गिाई िाई जातीमा प्रवेश
गिाउन सक्नेछ।
आफ्नै दाजुभाईहरु समेत खाँदै बस्दै खेल्दै जाँदा बाट्को धबिाएि अको िमामा गएपधन धजउँ दै िहँदा फेिी फधका आएि मैले बाट्को धबिाए छु , हे
दाजुभाईहरु हो, म कुलमा फकान चाहान्छु , मलाई माफ गरिधदनुहोस भनेमा चोखो धनतो गिाई दाजुभाईहरुले चुला ग्रहण गिाउन सक्नेछ।
सामूधहक चुला पुज्न आउने जोसुकै धकिातीहरुले पुजापाठ, पाथाना तथा संस्कािहरु गदाा यस धनयमावलीले धनदे धशत गिे को वा यस धनयमावलीमा
धनदे धशत भएको छै न भने धकिाया हङकङको प्रमुख कूबीमीले धनदे धशत गिे का धबधि धविानमा चुला पुज्न पनेछ।

धारा ३, कपतृिि (सुाँिाछे ि):
धपतृपु जक धकिात िाईहरुको घिमा चुलाको धठक माधथ भाि हुन्छ। भाि भन्दा माधथ धभत्तापधट्ट धपतृकक्ष िाखेको हुन्छ। धपतृकक्षलाई कसैले सुँवाछे म, कसैले
मछे म, कसैले मछामा भन्दछ। भाधषक िाई अनुसाि फिक नामले पुकारिन्छ। धपतृकक्षमा एक िनुकाँि, केिाको पात, सेउली, सयपत्री फुल, चामल, अदु वा,
पैसा ि कूबीमी बस्ने एउट्का धपकाा िाखेको हुन्छ। सूवाँछ्यामलाई बषाको एकधदन धपतृपुजाको धदन सफा गरि सूवाँ हान्ने (धपतृपुजा) गने काया गरिन्छ।
सूवाँछ्याममा स्वभाधवक मृत्यु भएि गएका धपता पुखााहरुको आत्मा िहेकोहुन्छ भधन धबश्वास गरिन्छ।

धारा ४, सािूकहि कपतृिि (सािूकहि सुाँिाछे ि):
धपतृपु जक धकिात िाईहरुको मुन्धुम अनुसाि एउट्का धपतृकक्षमा एक वंशको मात्र धपतृहरु िाम्लखन्छ। सामूधहक चुला स्थापना गिे पधछ सबैको धपतृहरु िाख्नुपने
भएकोले सामुधहक धपतृकक्षको िािणा ल्याईएकोछ। सामुधहक धपतृकक्ष धनमााण गदाा छु ट्टा छु ट्टै सामुधहक धपतृ, थिगत धपतृ, पाछागत धपतृ ि दु ईवट्का
प्रधतस्थापन धपतृकक्ष धनमााण गरिएकोछ।

धारा ५, सािुकहि कपतृिि कचत्रिा:
धतलुङ

नाधछरिङ

चाम्लिङ

साम्पाङ

नेवाहाङ/मेवाहाङ

बाम्बुले

पुमा

बायुङ/बाधहङ

दु मी

बान्तावा

कोयी/कोयु

थुलुङ

बुङलवा

आठपहरिया

धछन्ताङ

धछधलङ

फाङदु वाली

सोताङ

बेलहािे

मुगाली

खाधलङ

दु ङमाली

धलङम्लखम

याम्फु

कुलुङ

लोहरुङ

पोधहङ

जेरुङ
प्रधतस्थापन धपतृकक्ष सामुधहक धपतृकक्ष
प्राधचन हातहधतयाि संग्रह

प्रधतस्थापन धपतृकक्ष

ि. सािुकहि कपतृिि
धपतृकक्षको धबच भागमा सामूधहक धपतृकक्ष धनमााण गरिनेछ। जस्मा सामूधहक धपतृहरु िहने छन।
१) सुधम्नमा/पारुहाङ, २) हँछा, ३) धकिातुईवा,) साल्पा, ४) हकाबुङ, ५) िाई, ६) पधतसुङ, ७) लारिहा, ८) लारिहाप्पा, ९) नागेलुङमे, १०) नारिता, ११) यारिता,
१२) नागरिता, १३) पातेसुङ, १४) तयमा म्लखयमा, खिीलुप्पा/हेचाकुप्पा/िै छाकुले।

ख. थरगत कपतृिि
धपतृकक्षको सबै भन्दा माधथ सबै २८ भाधष िाईहरुको छु ट्टाछु ट्टै थिगत धपतृ कक्ष धनमााण गरिनेछ।जस्मा थिगत धपतृ हरु िहने छन।
१) चाम्लिङ िाई २) दु मी िाई ३) साम्पाङ िाई ४) बान्तावा िाई ५) पुमा िाई ६) थुलुङ िाई ७) कोयी/कोयु िाई ८) बायुङ/बाधहङ िाई ९) बाम्बुले िाई १०)
धतलुङ िाई ११) नाधछरिङ िाई १२) खाधलङ िाई १३) कुलुङ िाई १४) लोहरुङ िाई १५) बुङलावा िाई १६) जेरुङ िाई १७) धछन्ताङ िाई १८) धछधलङ िाई
१९) फाङदु वाली िाई २०) नेवाहाङ/मेवाहाङ िाई २१) पोधहङ िाई २२) बेलहािे िाई २३) याम्फु िाई २४) मुगाली िाई २५) आठपहरिया िाई २६) दु ङमाली
िाई २७) सोताङ िाई २८) धलङम्लखम िाईका पुखााहरु।

ग. प्रकतस्थापन कपतृिि
सामूधहक धपतृकक्षको दाँया ि बाँया पधट्ट एकएक वट्का प्रधतस्थापन धपतृकक्ष धनमााण गरिनेछ। कुधबधमहरुले मुन्धुम बाचन गरि प्रधतस्थापन धपतृकक्षलाई क्षधणक
समयको लाधग धपतृपुजा गरिन्जेल सम्म पाछागत धपतृकक्षमा परिवता न गरिधदने छ। तत्पश्चात जस्को पाछागत धपतृ पुज्न पने हो उस्को धपतृहरुको नामावली
प्रधतस्थापन प्रधतस्थापन धपतृकक्षमा िाम्लख पुजा गरिनेछ।

धारा ६, सािूकहि चुलािा कपतृ पुज्ने किधी:
1.
2.
3.

सामूधहक धपतृ पुज्दा कुधबधमले सबै भन्दा पधहले सामूधहक धपतृहरुलाई पुकानुा पनेछ।
तत्पश्चात भाधषक धपतृहरुलाई पुकानुा पनेछ।
अन्तमा प्रधतस्थापन धपतृकक्षमा जस्को धपतृ पुज्न पने हो उस्को धपतृहरु प्रधतस्थापन गरि पुज्न पनेछ।

धारा ७, बागदत्त कदाँ दा िा बुहारी अन्माउदािः
सामूधहक चुलाबाट्क छोिी धनकाली जुवाँईको सामेमा लगाउने भए यधह २ वट्का प्रधतस्थापन धपतृ कक्षमा एउट्कामा छोिीको सामेको धपतृहरु ि अको प्रधतस्थापन
धपतृकक्षमा जुवाँईको सामेको धपतृहरु िाम्लख यो सामे देम्लख त्यो सामेमा गएको भधन बागदत्त धदईने छ।
तेस्तै सामूधहक चुलामा बुहािी अन्माउदा एउट्कामा छोिाको सामेको धपतृहरु ि अकोमा बुहािीको सामेको धपतृहरु िाम्लख त्यो सामे दे म्लख यो सामेमा आएको
भधन बखानी अन्माईने छ।

उपसङ् हार:
जुनसुकै धकिात िाईहरुलाई सामुधहक चुलामा धपतृ पु्ज्ने वा नपुज्ने स्वेधछक िहने छ। यिधप सामूधहक चुलाको स्थापना गरिसकेको भएकोले घिमा चुला
नहुने हरुले सामुधहक चुलामा धपतृ पुजौं भन्ने अनुिोि िहनेछ। सामुधहक धपतृकक्षमा कुधबधमले धपतृहरुसंग माधफ माग्दै , धपतृहरुलाई परिम्लस्थधतको जानकािी
गिाउदै , संस्काि ि धवधिलाई परिवतान नगिी, धपतृहरुलाई स्मिण गदै , आधशाबाद माग्दा धपतृहरु खुधशनै हुनुहुन्छ। धपतृ पुज्दा सामूधहक चुला प्रयोग नगिे पधन
उिौली लागे पश्चात चुला नभएकाहरुले घिमै बंशावली िाम्लख ३ वट्का बधत्त बालेि (चुला सम्झी), धपतृहरुलाई स्मिण गरि आधशबााद धलने संस्कािको धवकाश
गिौं, हामी धपतृ ि प्रकृती पुजक धकिाती हौं भधन आफ्नो सन्तधतलाई धसकाऔं।
(समाप्त)
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CALENDAR
For the year 21-22
Date

Program

04/04/21, Sun

बैठक : सां धगधतक साँ झ / खेलकुद तयािी

18/04/21, Sun

कायारम : पदस्थापन / धवभाग प्रधशक्षण

16/05/21, Sun

बैठक : चुलापुजा / साकेला उभौली तयािी

26/05/21, Wed

कायारम : चुलापुजा

30/05/21, Sun

कायारम : साकेला उभौली

27/06/21, Sun

११औं अधिवेशन

04/07/21, Sun

बैठक : बुझबुझािथ तथा साउनेसंराम्लन्त तयािी बैठक

18/07/21, Sun

कायारम : बुझबुझािथ तथा साउनेसंराम्लन्त

08/07/21, Sun

बैठक : खेलकुद प्रधतयोधगता तयािी (अम्लन्तम बैठक)

22/08/21, Sun

कायारम : खेलकुद प्रधतयोधगता

15/08/21, Sun

बैठक : चाम्लिङ खाम्बाधतम

12/09/21, Sun

कायारम : तयमा म्लखयमा धदवस – चाम्लिङ खाम्बाधतम

29/08/21, Sun

बैठक : साम्पाङ जुिेखा

26/09/21, Sun

कायारम : न्वगी पुजा – साम्पाङ जुिेखा

26/09/21, Sun

बैठक : सां धगधतक साँ झ तयािी अम्लन्तम बैठक

10/10/21, Sun

कायारम : सां धगधतक साँ झ / आधथाक कायारम

24/10/21, Sun

संयुि बैठक : दे उसे भैलो तयािी (स्मारिका प्रकाशन तयािी)

07/11/21, Sun

कायारम : दे उसे भैलो

19/12/21, Sun

बैठक : धकिाया हङकङ

19/12/21, Sun

कायारम : चुलापुजा

26/12/21, Sun

कायारम : साकेला उिौली / स्मारिका प्रकाशन

02/01/22, Sun

संयुि बैठक : येलेदुङ / अन्तिधरया तयािी

16/01/22, Sun

कायारम : येलेदुङ / माघेसंराम्लन्त / धकिाया धदवस

06/02/22, Sun

बैठक : प्रज्ञा प्रधतष्ठान

20/02/22, Sun

कायारम : अन्तिधरया/सेधमनाि/वकाशप – प्रज्ञा प्रधतष्ठान

06/03/22, Sun

बैठक : सािािणसभा तयािी / अधिवेशन तयािी

20/03/22, Sun

बैठक : काया सधमधतबाट्क प्रधतवेदन अनुमोदन

27/03/22, Sun

कायारम : सािािणसभा / अधिवेशन

