अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९
गैरआवासीय नेपाली संघ

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को ववधान संशोधन तथा ननयमावलीहरु ननमााण सम्बन्धी ननयमावली,
२०१९

प्रस्तावनााः

गैर्आवरसीय िेपरली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले संघको ववधरिलरई समय सरपेक्ष परर्मरर्ाि
गिा, गैर्आवरसीय िेपरली संघको ववधरि अन्तगात ववमिन्ि नियमरवलीहरु निमरार् गिा, ववधरिको
व्यरख्यर गिा तथर ववधरि सम्वन्धी अन्य निर्ाय प्रकृयरकर सम्वन्धमर गैर्आवरसीय िेपरली संघको

ववधरि २००३ (२०१७ संशोधि सहहत) को १७.६ बमोष्ट्र्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले यो

नियमरवली बिरएको छ । ववधरि र् नियमरवलीहरुको संशोधि र् प्रकृयर यस नियमरवली अन्तगात

हुिेछ ।
१.
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः यो नियमरवलीको िरम "गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय
पररषद्को ववधान संशोधन तथा ननयमावली ननमााण सम्बन्धी ननयमावली, २०१९” रहनेछ । यो

२.

नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको हिि िे खि लरगू हुिेछ ।
पररभाषााः
ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अथा िलरगेमर यस नियमरवलीमरिः
(क)

(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

(ि)

(छ)
३.

संध िन्िरले गैर्आवरसीय िेपरली संघलरई र्िरउिेछ ।

ववधरि िन्िरले गैर्आवरसीय िेपरली संघको ववधरि २००३ (२०१७ संशोधि सहहत) लरई
र्िरउिेछ ।

सममनत िन्िरले ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतलरई र्िरउिेछ
।

संयोर्क

िन्िरले

ववधरि

संयोर्कलरई र्िरउिेछ ।

संशोधि

सझ
ु रव

तथर

सचिवरलय िन्िरले संघको करयरालयलरई र्िरउिेछ ।
पिरचधकरर्ी

िन्िरले

अध्यक्ष,

उपरध्यक्षहरु,

नियमरवली

महरसचिव,

निमरार्

सचिवहरु,

सममनतको

कोषरध्यक्ष,

सहकोषरध्यक्ष, प्रवक्तर, महहलर संयोर्क, यव
ु र संयोर्क, क्षेत्रिय संयोर्कहरु, क्षेत्रिय
उपसंयोर्कहरु, क्षेत्रिय महहलर संयोर्कहरु र् क्षेत्रिय यव
ु र संयोर्कहरुलरई सम्झिु पिा छ ।
सिस्य िन्िरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर आबद्ध सिस्यहरुलरई सम्झिु पिा छ ।

ववधान संशोधन, ववधानको व्याख्या तथा ननयमावली ननमााणाः
३.१

ववधरिको िफर २९ को उपिफर २९.१ अिस
ु रर् संघको ववधरि अन्तर्राष्ट्रिय महरचधवेसिले

३.२

ववधरिको िफर २९ को उपिफर २९.३ अिस
ु रर् आवश्यक ठरिेमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय

३.३
३.४

मरि संशोधि गिा सक्िेछ ।

परर्षद्ले एक ववधरि सिरको आयोर्िर गिा सक्िेछ । ववधरि सिरमर ववधरि संशोधि
उपर् छलफल िई तयरर् िएको प्रस्तरव अन्तर्राष्ट्रिय महरचधवेशिले पररर्त गिेछ ।

ववधरिको िफर १७.६ अिस
ु रर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले संघको ववधरि अन्तगात
ववमिन्ि नियमरवली निमरार् गिा सक्िेछ ।

ववधरि तथर नियमरवलीको व्यख्यर गिे अचधकरर् ववधरिको िफर ३१ अन्तगात बिेको ३
सिस्यीय ववधरि सममनतमर र्हिेछ ।
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३.५

ववधरि करयरान्वयि िए ििएको अिग
ु मि गिा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले एक

३.६

ववधरिको िफर १७.६ अिस
ु रर् ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवलीको निमरार् गिा

सममनतको निमरार् गिा वर यसको ष्ट्र्म्मेवरर्ी ववधरि सममनतलरई हिि सक्िेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले एक "ववधान संशोधन सझ
ु ाव तथा ननयमावली ननमााण
सममनत" को गठि गिेछ । यस सममनतको गठि प्रकृयर, करम कताव्य र् अचधकरर् यस

४.

नियमरवलीको नियम ४ वमोष्ट्र्म हुिेछ ।
ववधान सममनत गठन प्रकृया, काम र कताब्य
४.१

४.२

४.३

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले आफ्िो ियराँ करयाकरल शरु
ु गर्े को एक महहिर मििमर
ववधरिको िफर ३१ अिस
ु रर् एक संयोर्क सहहत एक ३ सिस्यीय ववधरि सममनत गठि
गिेछ ।

यस सममनतको संयोर्क िरलु परर्षद्को पिरचधकरर्ी, सिस्य, सल्लरहकरर् वर संर्क्षकहरु

मध्ये एक हुिु पिेछ । सिस्यहरु िरलु वर पव
ू ा परर्षद्को पिरचधकरर्ी, सिस्य, सल्लरहकरर्
वर संर्क्षक र्हे को हुिु पिेछ ।

ववधरिमर कुिै अस्परटतर िएमर संघको अध्यक्ष वर महरसचिवले सममनतको संयोर्कलरई
स्परट परिा अिर्ु ोध गिेछ । संयोर्कले अन्य सिस्यहरुसाँग पर्रमशा गर्ी यसको

स्परटतरकर बरर्े मलखित रुपमर संघको अध्यक्ष वर महरसचिवलरई हििेछ । ववधरि
४.४

सममनतले गर्े को व्यरख्यर अष्ट्न्तम हुिेछ ।
ववधरि करयरान्वयि िए ििएको अिग
ु मि गिा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले एक

४.५

यस सममनतलरई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत िे शको स्थरिीय सर्करर्को

सममनतको निमरार् गिा वर यसको ष्ट्र्म्मेवरर्ी ववधरि सममनतलरई हिि सक्िेछ ।

नियम करिि
ु को आधरर्मर बिेको र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुको ववधरि, अन्तर्राष्ट्रिय
समन्वय परर्षद्को ववधरि तथर नियमरवली सम्मत छ छै ि ् अिग
ु मि गिे ष्ट्र्म्मेवरर्ी

हिि सक्िेछ । स्थरिीय सर्करर्को बरध्यरत्मक नियम/करिि
बरहे क अन्तर्राष्ट्रिय
ु

समन्वय परर्षद्को ववधरि एवं नियमरवली अिस
ु रर् बिरउि, समरयोर्ि गिा र्रष्ट्रिय
४.६
४.७
५.

समन्वय परर्षद्लरई सझ
ु रव सल्लरह हििे तथर आवश्यक पर्े मर सहयोग गिेछ ।

यस सममनतले आफ्िो नििे मशकर सि
ू ी (Terms of Reference) निमरार् गिेछ र्

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट यसको स्वीकृत मलए पनछ लरगु हुिेछ ।
यस सममनतको करयरात्रबचध ियराँ निवराचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ियराँ ववधरि
सममनत निमरार् गर्े पछी स्वतिः सककिेछ ।

सममनतको गठन प्रकृया, काम, कताब्य र अधधकाराः
५.१

गठन प्रकृया

५.१.१ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ववधरिको संशोधि गिुा पिे आवश्यक ठरिेमर एक
ववधरि सझ
ु रव सममनत गठि गिा सक्िे छ ।

५.१.२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार्

सममनतको संयोर्कको मिोियि गिेछ । संयोर्क संघको ववधरि, नियमरवली
तथर सरधरर्र् तयर नियम करिि
ु को अिि
ु वी तथर ज्ञरतर हुिु पिे छ । निर् िरलु
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पिरचधकरर्ी, सिस्य, सल्लरहकरर् वर संर्क्षक र्हे को
हुिु पिेछ ।
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५.१.३ ववधरिको िफर ३१ अिस
ु रर् बिेको ववधरि सममनतको संयोर्कलरई िै यस
सममनतको पनि संयोर्ककर रुपमर मिोियि गिा सककिे छ ।

५.१.४ ववधरिको िफर ३१ अिस
ु रर् बिेको ववधरि सममनतकर नतिै र्िर सिस्यहरु यस
सममनतको सिस्य र्हिे छि ् ।

५.१.५ मिोनित संयोर्कले अन्य सिस्यहरुको िरम र् आफ्िो सममनतको नििे मशकर सि
ू ी
(Terms of Reference) परर्षद्मर पेश गिुा पिे छ र् स्वीकृत िएपनछ करया
संिरलि गिुा पिेछ ।

५.१.६ सममनतमर संयोर्क सहहत बढीमर १५ (पन्र) सिस्य र्हिे छि ् । आवश्यक्तर

अिस
ु रर् संयोर्कले सिस्यहरु मध्ये कसैलरई सह–संयोर्क तोक्ि सक्िेछ र्
सल्लरहकरर्हरु मिोियि गिा सक्िे छ ।

५.१.७ सममनतको समयरवचध परर्षद्ले तोक्िे छ । सरधरर्र्तयरिः सममनतको समयरववध
५.२

िईू वषाको हुिेछ ।
सममनतको काम, कताब्य र अधधकार

सममनतको करम, कताव्य र् अचधकरर् सम्बन्धी नियमरवली तथर नििे मशकर सि
ू ीमर तोककए
अिस
ु रर् हुिेछ । यसकर सरथै ववशेषतिः यो सममनतको निम्ि अिस
ु रर्को करम, कताव्य र्
अचधकरर् हुिेछ ।

५.२.१ समय र् समरर्को परर्वनतात अवस्थर अिस
ु रर् परर्वताि हुाँिै र्रिे, संघको करया
शैली तथर उद्िे श्य एवं परर्वताि हुाँिै र्रिे, सर्करर्को नियम करिि
ु अिस
ु रर्
संघको ववधरि तथर नियमरवलीलरई अध्यरवचधक र्रख्न ववधरिमर संशोधि तथर थप

घट गिुा पिे हुिरले सो संशोधिको अध्ययि तथर तयरर्ी गर्ी सोको प्रस्तरव
परर्षद्मर पेश गिे र् स्वीकृत िएको बि
ाँु रहरु ववधरिमर तथर नियमरवलीमर
समरयोर्ि गिे ।

५.२.२ संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को ववद्यमरि ववधरि अन्तगात ववमिन्ि

निकरयहरु वर करया पद्ितीको व्यरख्यरत्मक तथर व्यवहररर्क एवं ववस्तररर्त रुपमर
नियमरवलीहरु

बिरउिे

परर्षद्मर प्रस्तरव गिे ।

वर

नियमरवलीमर

संशोधिको

आवश्यक्तर

िे खिएमर

५.२.३ सममनतको वैठक घटीमर ३/३ महहिरमर बस्िेछ । वैठकको आह्वरि, छलफलको
ववषय

संयोर्कले

गिेछ

।

संयोर्कको

अिप
ु ष्ट्स्थनतमर

वैठकको

अध्यक्षतर

सहसंयोर्क वर निर्को अिप
ु ष्ट्स्थनतमर सममनतको ज्येरठ सिस्यले गिेछ ।

५.२.४ वैठकमर उपष्ट्स्थत सिस्यहरुको बहुमतको आधरर्मर निर्ाय गरर्िेछ । वैठकमर
छलफल
िई परर्षद्मर प्रस्तरव गरर्एकर ववषयहरु परर्षद्ले स्वीकृत गर्ी
सरवार्निक िगर्े सम्म गोप्य र्हिेछ ।

५.२.५ सममनतले परर्षद्को वैठक बस्िु िन्िर ७ हिि अनघ आफ्िो करया प्रगनत वववर्र्

पठरउिु पिेछ । अष्ट्न्तम करया वववर्र् ििे अन्तर्राष्ट्रिय महरचधवेशि हुिि
ु न्िर
एक महहिर अनघ पेश गिुा पिेछ ।

५.२.६ सममनतले ववमिन्ि श्रोतबरट सझ
ु रवहरु संकलि गर्ी संशोधि प्रस्तरव तयरर् गिेछ
। यी श्रोतहरुमर पव
ू ा ववधरि संशोधि सममनतले हिएकर सझ
ु रवहरु, ववश्व सम्मेलि,

ववधरि सिर, क्षेिीय बैठकमर प्रनतनिधीहरुले र्रिेकर सझ
ु रवहरु, र्रष्ट्रिय समन्वय
परर्षद्, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पिरचधकरर्ी र् सिस्यहरुबरट तथर गैर्
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आवरसीय िेपरली संघकर शि
ु चिन्तकहरुबरट मलईिे सझ
ु रवहरु आहिलरई मलि
सककिेछ ।

५.२.७ सममनतले आफ्िो करया सम्परिि गिा संघकर कुिै पनि सिस्य, पिरचधकरर्ी, व्यष्ट्क्त
वर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्साँग सहयोग मरग्ि सक्िे छ ।

५.२.८ सममनतकर
६.

सिस्यहरुको

र्रष्ट्रिय

करयाकररर्र्ी है मसयत हुिे छै ि ।

र्

अन्तर्राष्ट्रिय

समन्वय

परर्षद्मर

कुिै

ननयमावली लागु हुनेबारे
६.१
ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतले नियम २ कर उपनियमहरुमर

उल्लेि िए बमोष्ट्र्म नियमरवलीहरुको निमरार् गर्ी वर संशोधिको प्रस्तरव तयरर् गर्ी

६.२
६.३

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पेश गिेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय

समन्वय

परर्षद्ले

नियमरवलीहरु पररर्त गिेछ ।

यस

उपर्

छलफल

गर्ी

बहुमतको

निर्ायबरट

पररर्त नियमरवलीमर ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतको

संयोर्क, ववधरि सममनतकर नति र्िर सिस्यहरु मध्येबरट एकर्िर र् अन्तर्राष्ट्रिय
समन्वय परर्षद्को महरसचिव वर अध्यक्ष (महरसचिव ववधरि सममनतको सिस्य वर
ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतको संयोर्क र्हे को अवस्थरमर)

७.

मध्ये एकर्िर गर्ी नति र्िरले हस्तरक्षर् गर्े पनछ लरगु हुिेछ ।
ववधान संशोधन प्रकृया बारे
७.१

७.२

ववधरि

संशोधि

सझ
ु रव

तथर

नियमरवली

निमरार्

सममनतले

नियमको

२

कर

उपनियमहरुमर उल्लेि िए बमोष्ट्र्म ववधरि संशोधि सझ
ु रव अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
परर्षद्मर पेश गिेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले यस उपर् छलफल गर्ी संशोधि प्रस्तरवलरई आवश्यक
ठरिे ववधरि सिरमर छलफल गर्रई अष्ट्न्तम रुप हििे छ र् अन्तर्राष्ट्रिय महरचधवेशिमर

पेश गिे छ । उक्त संशोधि प्रस्तरवमर ववधरिको िफर २९.१ मर उल्लेि िए वमोष्ट्र्म
कष्ट्म्तमर २५ प्रनतशत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पिरचधकरर्ी र् सिस्यहरुको
७.३

७.४
७.५

हस्तरक्षर् िएको हुिु पिेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को तफाबरट ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली
निमरार् सममनतको संयोर्कले ववधरि संशोधि प्रस्तरव ववधरि सिर र् अन्तर्राष्ट्रिय
महरचधवेशिमर छलफलको लरचग पेश गिेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महरचधवेशिमर उपष्ट्स्थत प्रनतनिधीहरुको िईु नतहरई बहुमतले संशोधिको
प्रस्तरव पररर्त गिेछ ।

पररर्त नियमरवलीमर ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतको

संयोर्क, ववधरि सममनतकर तीि र्िर सिस्यहरु मध्येबरट एकर्िर र् अन्तर्राष्ट्रिय
समन्वय परर्षद्को महरसचिव वर अध्यक्ष (महरसचिव ववधरि सममनतको सिस्य वर
ववधरि संशोधि सझ
ु रव तथर नियमरवली निमरार् सममनतको संयोर्क र्हे को अवस्थरमर)
मध्ये एकर्िर गर्ी तीि र्िरले हस्तरक्षर् गर्े पनछ लरगू हुिेछ ।

७.

यसै ननयमावली बमोष्ट्िम हुनेाः
यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यसै नियमरवली बमोष्ट्र्म हुिेछ ।
4

८.

खारे िी र बचाउाः
८.१

गैर् आवरसीय िेपरली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को ववधरि संशोधि तथर

८.२

गैर्आवरसीय िेपरली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को ववधरि संशोधि तथर

नियमरवलीहरु निमरार् सम्बन्धी नियमरवली, २०१३ िरर्े र् गरर्एको छ ।

नियमरवलीहरु निमरार् सम्बन्धी नियमरवली, २०१३ बमोष्ट्र्म िए गर्े कर करम करर्बरही
यसै नियमरवली बमोष्ट्र्म िए गर्े को मरनििेछ ।

।।समरप्त।।
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