अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९

गैरआवासीय नेपाली संघ
अनुशासन समितिको काययव्यवस्था सम्बन्धी तनयिावली, २०१९

प्रस्िावना:

गैर्आवरसीय िेपरली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर

पदरधिकरर्ीहरु, सदस्यहरु,

ववमिन्ि

मल
ु क
ु हरुमर र्हे कर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरधिकरर्ीहरु एवं सदस्यहरु एवं संघसंग आवद्ि अन्य
व्यष्ट्ततहरुलरई

गैर्आवरसीय

िेपरली

संघको

वविरि,

नियमरवली,

ववनियमरवली,

करयाववधि,

आचरर्संहहतरको परलिर गिा गर्रउि, पदरधिकरर्ीहरु तथर सदस्यहरुको मयरादर बढरउि वरञ्छनिय
िएकोले गैर्आवरसीय िेपरली संघको वविरि २००३ (२०१७ संशोिि सहहत) को परर्च्छे द ९ को दफर

३० बमोष्ट्िम गहित हुिे अिश
ु रसि सममनतले करया व्यवस्थर गिा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले
गैर्आवरसीय िेपरली संघको वविरि २००३ (२०१७ संशोिि सहहत) को दफर १७.६ को हदएको अधिकरर्
प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ ।
१.

संक्षिप्ि नाि र प्रारम्भ:

यस नियमरवलीको िरम “गैर आवासीय नेपाली संघ अनश
ु ासन समितिको काययव्यवस्था सम्बन्धी
तनयिावली, २०१९” र्हिे छ । यस नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको हदि

२.

दे खि लरगु हुिेछ ।
पररभाषााः

ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अथा िलरगेमर यस नियमरवलीमरिः
(क)

(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)
(ि)

संघ िन्िर ले गैर्आवरसीय िेपरली संघलरई ििरउिेछ ।

वविरि िन्िरले गैर्आवरसीय िेपरली संघको वविरि २००३ (२०१७ संशोिि सहहत)
लरई ििरउिे छ ।

सममनत िन्िरले अिश
ु रसि सममनतलरई ििरउिेछ ।

सिरपनत िन्िरले अिश
ु रसि सममनतको सिरपनतलरई ििरउिेछ ।
प्रमि
ु संर्क्षक िन्िरले संघको प्रमि
ु संर्क्षकलरई ििरउिेछ ।
सधचवरलय िन्िरले संघको करयरालयलरई ििरउिेछ ।

परर्षद् िन्िरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई ििरउिेछ ।

पदरधिकरर्ी िन्िरले अध्यक्ष, उपरध्यक्षहरु, महरसधच व, सधच वहरु, कोषरध्यक्ष,

सहकोषरध्यक्ष, प्रवततर, महहलर संयोिक, यव
ु र संयोिक, क्षेत्रिय संयोिकहरु, क्षेत्रिय

उपसंयोिकहरु, क्षेत्रिय महहलर संयोिकहरु र् क्षेत्रिय यव
ु र संयोिकहरुलरई सम्झिु
(झ)
३.

पदा छ ।

सदस्य िन्िरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर आबद्ि सदस्यहरुलरई सम्झिु पदा छ

समितिको गठन:
३.१

संघको वविरिको दफर ३० अिस
ु रर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले एक अिश
ु रसि

३.२

सममनतमर एक सिरपनत सहहत ७ ििर सदस्यहरु र्हिे छि ् । सिरपनत र् सदस्यहरुको

सममनतको गिि गिेछ ।

चयि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गिेछ । सिरपनतले सदस्य मध्ये एक ििरलरई
सममनतको सदस्य सधचवमर नियत
ु त गिा सतिे छि ् ।
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३.३

सममनतको सिरपनत वर सदस्यले सममनतबरट र्रष्ट्ििरमर हदएमर, नििहरुको मत्ृ यु िएमर
वर नििहरु िै िर्रव आचर्र्को िहर् िई सममनतमर सिरपनत वर सदस्यको पद रर्तत

िएमर उतत रर्तत पदहरुमर सिरवपत वर सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोतिेछ
।
४.

समितिको काि, कियव्य र अधधकाराः

वविरिको दफर ३० मर उल्लेि िएकर करम, कताव्य र् अधिकरर्को अनतरर्तत सममनतको करम,
कताव्य र् अधिकरर् दे हरय बमोष्ट्िम हुिेछिः
४.१
पदरधिकरर्ी वर सदस्य ववरूद्ि परर्षदमर कुिै उिूर्ी पर्े को वर िर्रव आचर्र्कर

सम्बन्िमर कुिै िरिकरर्ी प्ररप्त िएकोमर त्यसको आिरर्मर सममनतले पदरधिकरर्ी वर

४.२

४.३

४.४
४.५
५.

६.

बैठक:

उपनियम (४.१) बमोष्ट्िम अिस
ु न्िरि गदरा कुिै पदरधिकरर्ी वर सदस्य उपर् करर्बरही

गिप
ुा िे दे खिएमर अिश
ु रसि सममनतले त्यस्तो पदरधिकरर्ी वर सदस्यलरई ३० हदि मिि
सफरई पेश गिे उधचत मौकर हदिप
ु छा ।

उपनियम (४.२) बमोष्ट्िम सफरई पेश गिे मौकर हददर सम्बष्ट्न्ित पदरधिकरर्ी वर सदस्य

त्रबरूद्ि लरगेको आर्ोप र् त्यसको आिरर् तथर नििलरई हुि सतिे सिरय समेत उल्लेि
गिप
ुा छा ।
सममनतले पदरधिकरर्ी तथर सदस्यको अिश
ु रसि सम्बन्िी आचरर् संहहतर बिरई परर्षद्मर
पेश गिा सतिेछ ।

पदरधिकरर्ी तथर सदस्यहरुले िर्रव आचर्र् गर्े को दे खिएमर पदरधिकरर्ी वर सदस्यलरई
करर्वरहीको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर मसफररर्स गिेछ ।

५.१

सममनतलरई कुिै व्यष्ट्तत मरफात वर सधचवरलय मरफात उिुर्ी प्ररप्त िएको ममनतबरट ३०

५.२

सदस्यहरुको संख्यरको कष्ट्म्तमर ५१ (एकरउन्ि) प्रनतशत सदस्यहरु उपष्ट्स्थत ििई

हदि मिि सिरपनतले अनिवरया रुपमर सममनतको बैिक आह्वरि गिुा पिेछ ।

सममनतको बैिक हुिेछैि ।
बैठकको तनर्यय:

सरमरन्यतयर बैिकको निर्ाय सहमनतमर गरर्िेछ । करर्र्बस सहमनत हुि िसकेमर निम्ि
बमोष्ट्िमको प्रकृयर अपिरइिे छ:
६.१
६.२

६.३

७.

सदस्यलरई करर्बरही गिा आवश्यक छ वर छै ि ् अिस
ु न्िरि गिा गर्रउि सतिेछ ।

करयाववधि सम्बन्िमर उपष्ट्स्थत सममनतको सदस्यहरुको सरमरन्य बहुमतले छिोट
गिेछ ।

सिरपनतले सममनतको निर्ाय आवश्यक पिे समय िन्दर हढलो िगरर्कि सरमरन्य
बहुमतबरट परर्ीत िएमर सो निर्ायको करयरान्वयिको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष स्वीकृनतको लरधग पेश गिेछ ।
यहद सममनतमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष मरधथ िै उिुर्ी पिा आएमर र्

निर्ाय गिुा पिे िएमर सो निर्ाय मरधथ स्वीकृती हदिे व्यष्ट्तत संघको प्रमि
ु संर्क्षक

हुिेछ ।
अनस
ु न्धानाः

सममनतले कुिै पनि उिुर्ी सम्बन्िमर थप छरिववि गिा पिे दे खिएमर सिरपनत स्वंयले, कुिै
ववज्ञ अथवर सममनतकर कुिै सदस्यलरई अिस
ु न्िरि अधिकृत तोति सतिेछ । त्यस्तो
2

अिस
ु न्िरिको प्रनतवेदि प्ररप्त िएपनछ सममनतले यस नियमरवलीको नियम १० बमोष्ट्िम प्रकृयर
अगरडी बढरउिे छ ।
८.

गोप्यिा कायि:

सममनतमर पर्े को उिुर्ी, त्यस सम्बष्ट्न्ि निर्ाय लगरयत अन्य करयाहरुमर प्रकृयरगत रुपमर टुङ्गो
िलरगे सम्म सबै करयाहरु गोप्य र्हिे छ । उिुर्ीको निर्ाय ििए सम्म उिुर्ीको बरर्े मर कुिै

९.

पनि हटप्पर्ी र् छलफल सरवािनिक रुपमर गरर्िे छै ि ् ।
बैठक सम्बन्धी प्रकृया:
९.१

यस नियमरवलीमर िपर्े कर कुर्रहरु गैर्आवरसीय िेपरली संघको वविरि, अन्य

९.२

नियमरवली तथर आचरर् संहहतरको आिरर्मर सममनतले निर्ाय गर्े बमोष्ट्िम हुिेछ ।
सममनतकर कुिै सदस्यहरुको पद रर्तत िएमर बराँकी अवधिको लरधग रर्तत पदमर

९.३

सममनतको

९.४
९.५
९.६
९.७

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले मिोियि गिेछ ।
बैिकको

अध्यक्षतर

सिरपनतले

गिेछ

।

सिरपनतको

ज्येरितरको आिरर्मर सदस्यहरु मध्येबरट सिरपनतको चयि गरर्िेछ ।

अिप
ु ष्ट्स्थनतमर

सममनतको बैिकमर बहुमतको र्रय मरन्य हुिेछ र् मत बर्रबर् िएमर बैिकमर
अध्यक्षतर गिे व्यष्ट्ततले निर्रायक मत हदिे छ ।

सममनतको एउटर निर्ाय पष्ट्ु स्तकर अथवर ववद्यनु तय पष्ट्ु स्तकर हुिेछ । िसको प्रमरखर्त
सिरपनत र् सदस्य सधचवले गिप
ुा िेछ ।
सममनतको बैिक सम्बन्िी अन्य करयाववधि सममनत आफैले नििरार्र् गर्े बमोष्ट्िम हुिे
छ ।
सममनतको र्रय, प्रनतवेदि र् निर्ाय कम्यट
ु र्को वडा फरयलमर लेखििेछ । उतत

फरयलको प्रनतमलवप ईमेल अथवर हुलरक मरफात िरिकरर्ी गर्रइिेछ । िरिकरर्ी
गर्रउाँ दर उिुर्ी सम्बन्िी गोप्यतर करयम र्हिु पिेछ । सममनतको कुिै पनि सदस्यले
वर सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्ततहरुले गोप्यतर िंग गिा परउिे छै ि ् ।

१०.

उजुरी सम्बन्धिा दे हायको कायय प्रर्ाली अपनाइने छ:
१०.१

१०.२

१०.३
१०.४

१०.५

उिुर्ीकतराले सममनतको सिरपनत वर सदस्यहरुलरई इमेल मरफात वर आफूलरई सष्ट्िलो

लरग्िे उपयत
ु त मरध्यमबरट उिुर्ी दतरा गिा गर्रउि सतिे छ । उिुर्ीकतराले आफ्िो िरम,
िे गरिर, परर्चय संलग्ि गिुा पिेछ ।

उिुर्कतराले उिुर्ी गदरा िोस प्रमरर्हरु पेश गिप
ुा िेछ । आवश्यक पर्े मर उिुर्कतरासाँग

सममनतले थप अिस
ु न्िरिकर निष्ट्म्त कुिै कुर्र बझ्
ु ि, पेश गिा गर्रउि एवं प्रमरखर्त गिा
लगरउि सतिेछ ।

उिुर्ी पर्े को एक हप्तर मिि सममनतकर सिरपनतले अन्य सदस्यहरुलरई उिुर्ीको
प्रनतमलवप संलग्ि गर्ी िरिकरर्ी पिरउिु पिेछ ।

उिुर्कतराले गर्े को उिुर्ी उपर् सममनतले सो उिुर्ी सरन्दमिाक, िरयि वर उपयत
ु त छ,
छै ि, त्यसले संघको छववमर आाँच आउिे हो, होइि आहदमर पि
ु र्ववचरर् गर्ी करर्वरही
अनघ बढरउिे वर िबढरउिे निर्ाय गिा सतिेछ ।

म्यरद सच
ू िर िरर्ी गदरा इलेतिोनिक सञ्चरर् मरध्यम ईमेल, फ्यरतस वर अन्य नछटो हुिे
उपयत
ु त सरििको प्रयोग सर्ु क्षक्षत रुपमर गिा सककिेछ ।
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१०.६

सममनतमर पिा आएको उिुर्ी सम्बन्िमर सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्तत, संस्थर तथर आवश्यक

१०.७

उिुर्ी पर्े को व्यष्ट्तत वर संस्थर स्वयंले अथवर आधिकररर्क प्रनतनिधि मरफात सममनत

१०.८

१०.९

निकरयसाँग सममनतले यथरथा बस्तु ष्ट्स्थनत बझ्
ु ि सतिेछ ।
समक्ष आफ्िो प्रनतवरद प्रमरर् सहहत पेश गिा सतिेछ ।

उिुर्कतरा र् उिुर्ी पर्े को व्यष्ट्ततको बयरिको सि
ु वरई सममनतले तोके बमोष्ट्िम हुिेछ र्
सममनतले मरध्यम तोतदर सबै पक्षलरई सहि रुपमर पहुाँच हुिसतिे मरध्यम तोति
सतिेछ ।

सि
ु व
ु रई हुिे हदि सिरपनतको निदे शि अिस
ु रर् सदस्य सधचवले तोतिेछ ।
१०.१० सि
ु व
ु रई हुिे हदिकर सम्वन्िमर सममनतकर सदस्यहरुलरई ७ (सरत) हदि अगरवै ईमेल
मरफात िरिकरर्ी गर्रईिेछ ।

१०.११ सि
ु व
ु रई सककए पनछ सममनतले िोस र्रय सहहतको निर्ाय गैर्आवरसीय िेपरली संघ
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष हस्तरक्षर्कर लरधग पिरउिु पिेछ ।

१०.१२ सममनतले पिरएको र्रय प्ररप्त िएको १५ हदि मिि परर्षद्को अध्यक्षले निर्ाय मरधथ

स्वीकृनत प्रदरि गिा सतिेछ वर पि
ु वा वचरर्को लरधग एक पटक सम्म सममनतमर कफतरा
पिरउि सतिेछ ।

१०.१३ उिुर्ीकतराले पदरधिकरर्ी वर सदस्य िएमर उिुर्ीकतराले बदनियत पव
ा उिूर्ी गर्े को िहर्
ू क

िएमर नििलरई मद्
ु दरको प्रकृनत अिस
ु न्िरिमर लरगेको आधथाक िचाको क्षनतपनू ता गिे वर
निलम्वि र् निरकरसि समेत गिा सतिेछ ।

१०.१४ अिश
ु रसि सममनतले गर्े को निर्ाय अष्ट्न्तम हुिेछ । सो निर्ाय सम्बन्िी िरिकरर्ी
सर्ोकरर्वरलरलरई सिरपनत वर सदस्य मरफात यथरशीघ्र गर्रईिेछ ।
११.

कावायही सम्बन्धी व्यवस्था:

सममनतले दोषीलरई केही समयको लरधग निलम्वि र् निरकरसि वर र्रष्ट्ििरमर हदि लगरईिेछ ।
सोको स्वीकृनतकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष पेश गिप
ुा िेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्षको निर्ाय पश्चरत ् करवराही लरगु हुिेछ ।
१२. समितिको सियावधधाः

ियराँ निवराधचत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ियराँ सममनत निमरार् गर्े पछी सममनतको
समयरवधि स्वतिः सककिेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले आफ्िो ियराँ करयाकरल शरु
ु गर्े को

१३.

१४.
१५.

एक महहिर मििमर वविरिको दफर ३० अिस
ु रर् एक अिश
ु रसि सममनत गिि गिप
ुा िेछ ।
बाधा अड्काउ फुकाउाः

यस ववनियमरवली अिस
ु रर् करया गदरा कुिै बरिर, अड्करउ पिा आएमर सममनतको अिर्ु ोिमर
त्यस्तो बरिर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले फुकरउि सतिेछ ।

यसै तनयिावली बिोजजि हुनेाः
यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यसै नियमरवली बमोष्ट्िम हुिेछ ।
खारे जीाः
१५.१

गैर्आवरसीय िेपरली संघ अिश
ु रसि सममनतको करयाव्यवस्थर सम्बन्िी ववनियमरवली,

२०११ िरर्े ि गरर्एको छ ।

१५.२ गैर्आवरसीय िेपरली संघ अिश
ु रसि सममनतको करयाव्यवस्थर सम्बन्िी ववनियमरवली,
२०११ बमोष्ट्िम िए गर्े कर करम करर्बरही यसै नियमरवली बमोष्ट्िम िए गर्े को मरनििेछ
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