
      एन. ए. का बाह्र परम्पराहरू
हामी सँग जे छ त्यसलाई हामी सजग रहरे माF जोगाउन सक्छौ । जसरी  बाह्र पाईलाहरुबाट 

र्व्यचिI स्वतEF हुEछ त्यसरी नै सामुद्रिहक स्वतEFताको प्रान्त्रिप्त हाम्रो परम्पराहरुबाट हुEछ । 
   जबसम्म हामीलाई सँगै राख्ने बEधन हामीलाई टुक्र्याउने भEर्दैा बसिलयो रहEछ तब सम्म सबै ठिठक हुनेछ ।
१) हाम्रो सामुद्रिहक कल्यार्ण पद्रिहला आउनु पछ� । र्व्यचिIगत सुधार एन. ए. को एकतामा निनभ�र हुEछ ।
२) हाम्रो समुहको लागी केवल एउटा मुख्य अनिधकारी हुEछ, एक पे्रमपूर्ण� ईश्वर जुन हाम्रो सामुद्रिहक 
द्रिव�ारद्वारा र्व्यI हुन सक्छ । हाम्रा अगुवाहरु केवल निबस्वासिसला सेवक हुन जसले शासन गर्दै नन्।
३) यसको सर्दैस्यताको लागी केवल एउट ैआवश्यIा छ, त्यो हो नशा सेवन बEर्दै गन5 ईच्छा। 
४) अEय समुहहरु र सम्पूर्ण� एन. ए. लाई असर पान5 द्रिवषयहरुमा वाहके प्रत्येक समुह स्वशासिसत हुनु पर्दै�छ।
५) हरेक समुहको केवल एउट ैप्राथनिमक उदे्दश्य हुEछ त्यो हो यो सEरे्दैश ती र्दैर्व्य�सनीसम्म पुयाउनु जो अझै 
पीद्रिडत छन्। 
६) एन. ए. समूहले कुनै पनिन बाद्रिहरी संघ संस्था या समान द्रिक्रयाकलाप भएका संस्थाहरुलाई समथ�न, 
आर्थिथaक सहायता या एन. ए. को नाम प्रयोग गन� द्रिर्दैनु हुरै्दैन, कतै पैसा, सम्पनित वा प्रनितष्ठाका समस्याहरुले 
हामीलाई हाम्रो प्राथनिमक उदे्दश्यबाट हटाईनरे्दैओस । 
७) प्रत्येक एन. ए. समुह बाद्रिहरी अनुर्दैानहरु अस्वीकार गरी पूर्ण� रुपमा स्वावलम्बी हुनु पछ� । 
८) नाकlद्रिटक्स एनोनिनमस सरै्दैव अर्व्यवसानियक रहनु पछ� तर हाम्रा सेवा केE-हरुले भने द्रिवशेष कम��ारीहरु 
निनयुI गन� सक्छन् । 
९) एन. ए. आफैमा कद्रिहल्यै पनिन संगठिठत हुनु हुरै्दैन तर हामी सेवा परिरषर्दैहरु वा सनिमनितहरु गठन गन� 
सक्छौ जो जसको सेवा गर्दै�छन सिसधै नितनीहरु प्रनित सिजम्मेवार हुEछन् ।
१०) नाकlद्रिटक्स एनोनिनमस बाद्रिहरी द्रिवषयवस्तुहरुको बारेमा कुनै राय द्रिर्दैरै्दैन त्यसैले साव�जनिनक द्रिववार्दैमा 
एन. ए. को नाम कद्रिहल्यै पनिन उठाउनु हुरै्दैन । 
११) हाम्रो जनसम्पक�  नीनित प्रवद्ध�नमा नभई आकष�र्ण आधारिरत छ । हामी सरै्दैव पFपचिFका रेद्रिडयो र 
निफल्महरुको स्तरमा र्व्यचिIगत नाम नद्रिर्दैने हुनुपछ� ।
१२) अनामता नै हाम्रा सम्पूर्ण� परम्पराहरुको अध्यान्त्रित्मक आधार हो जसले हामीलाई सधै सिसद्धाEतहरुलाई 
र्व्यचिIत्वहरु भEर्दैा पद्रिहला राख्न सम्झाईरहEछ ।   


