
गैरआवासीय नेपाली संघ 

ववधान व्याख्या सविविको काययववधी - २०१८ 

 

प्रस्िावना: 

गरैआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो ष्ट्वधान तथा ष्ट्वधान अन्तगात बनेका ष्ट्बष्ट्नयम, 

आचारसंष्ट्िता तथा संघका अन्य कुनै वधैाष्ट्नक दस्तावजेको कुनै दफा वा उपदफा अस्षप्टता भएमा वा यसमा 

भएको ब्यवस्थालाई ष्ट्लएर संघमा कुनै वधैाष्ट्नक ष्ट्ववाद आएमा सो बारे अध्यन गरी आवश्यक ष्ट्नर्ाय ष्ट्दनको 

लागी संघको ष्ट्वधानको पररच्छेद ९ को धारा ३१  बमोष्ट्जम गठन भएको एक अष्ट्धकार सम्पन्न 'ष्ट्वधान 

व्याख्या सष्ट्मती’ को कायाष्ट्वधी बनाई संघको ष्ट्मष्ट्त २०७४।   ।    मा सम्पन्न भएको अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदको बैठकले ष्ट्नर्ाय गरर लाग ुगररएको छ ।  

 

१. नाि र प्रारम्भ : 

यस कायाष्ट्वधीको नाम “गैरआवासीय नेपाली संघ ववधान व्याख्या सविविको काययववधी - २०१८” 

रिने छ । यस ष्ट्नयमावली अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट ष्ट्नर्ाय भए लगत्त ैलाग ुिुनेछ । 

 

२. पररभाषा: 

ष्ट्वषय वा प्रसंगले अको अथा नलागमेा यस कायाष्ट्वधीमा – 

“संघ” भन्नाले गरैआवासीय नेपाली संघलाई जनाउंने छ । 

“सष्ट्मष्ट्त” भन्नाले संघको ष्ट्वधानको पररच्छेद ९ को धारा ३१ बनेको “ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्त” सष्ट्मष्ट्तलाई 

जनाउंने छ । 

“सभापष्ट्त” भन्नाले ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्तको सभापष्ट्तलाई जनाउंने छ । 

“सदस्य” भन्नाले ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्तका सदस्यिरुलाई जनाउंने छ । 

“ष्ट्ववाद” भन्नाले संघको ष्ट्बधान तथा यस अन्तरगत बनेका ष्ट्नयमावलीको ष्ट्बषयमा आउने वधैाष्ट्नक 

ष्ट्ववादलाई जनाउनेछ । 

“ष्ट्नवदेक” भन्नाले ष्ट्वधानको व्याख्या गना वा वधैाष्ट्नक ष्ट्वषयमा अध्यन गना ष्ट्लष्ट्ित ष्ट्नवेदन ष्ट्दने व्यष्ट्ि वा 

संस्थालाई जनाउंने छ । 

"सरोकारवाला" भन्नाले सष्ट्मतीमा परेको उजरुी वा ष्ट्नवदेनको ष्ट्बषयबाट असर पने वा पनासक्ने ब्यिी वा संघ, 

संस्थालाई जनाउने छ । 

“ष्ट्नर्ाय” भन्नाले सष्ट्मष्ट्तमा छलफल गरी यसलाई अष्ट्न्तम रुप ष्ट्दई सभापष्ट्तले िस्ताक्षर गरेको वा ष्ट्लष्ट्ित 

रुपमा इमले माफा त अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद वा सरोकारवालालाई उपलब्ध गराईएको दस्तावजेलाई 

जनाउंने छ ।  

 

३. संघको ष्ट्वधानको धारा ३१ अन्तगात अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले एक सभापती सष्ट्ित  ष्ट्तन सदस्य रिकेो 

ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्त गठन गनेछ ।  



 

४. संघको ष्ट्वधान तथा ष्ट्वधान अन्तगात बनेका ष्ट्वष्ट्नयम, आचारसंष्ट्िता तथा संघका अन्य कुनै वधैाष्ट्नक 

दस्तावजेको कुनै दफा वा उपदफा अस्षप्टता भएमा वा संघमा अन्य कुनै वधैाष्ट्नक ष्ट्ववाद आएमा सो को 

अध्ययन गरी ष्ट्नर्ाय ष्ट्दन संघको मिासष्ट्चवले सष्ट्मष्ट्तमा आवश्यक कागजातका साथ एक ष्ट्नवदेन पेश गनेछ 

। अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद स्वयमले ष्ट्वधानको अपव्याख्या गरेको वा ष्ट्वधानसँग बाँष्ट्िने गरी कुनै ष्ट्नर्ाय 

गरेको सष्ट्मष्ट्तले मिससु गरेमा यस बारे पररषदसँग जवाफ ष्ट्लई आवश्यक ष्ट्नर्ाय ष्ट्लन सक्नेछ ।  

 

५. ष्ट्नवदेकले सष्ट्मतीका सभापष्ट्तलाई इ-मले माफा त वा अन्य उपयिु माध्यमबाट ष्ट्नवदेन दताा गराउन सक्ने छ । 

ष्ट्नवदेनको वोधाथा सष्ट्मष्ट्तका सदस्यलाई तथा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका अध्यक्ष र मिासष्ट्चवलाई समते 

ष्ट्दन ुपनेछ । 

 

६. सष्ट्मष्ट्तमा परेको ष्ट्नवदेन प्राप्त भएको ष्ट्मष्ट्तबाट सामान्यतया १५ ष्ट्दन ष्ट्भत्र सभापष्ट्तले अष्ट्नवाया रुपमा 

सष्ट्मष्ट्तको वठैक आव्िान गनुापने छ । 

 

७. सष्ट्मष्ट्तमा परेको ष्ट्नवदेन सान्दष्ट्भाक, जायज वा उपयिु छ छैन िरेी यस बारेमा सष्ट्मष्ट्तले पनुरष्ट्वचार गरी 

कारवािी अष्ट्घ बढाउने वा नबढाउने ष्ट्नर्ाय गना सक्नेछ । 

 

८. सामान्यतया बैठकको ष्ट्नर्ाय सिमष्ट्तमा गररने छ । कारर्बस सिमष्ट्त िुन नसकेमा बिुमतबाट भएको ष्ट्नर्ाय  

मान्य िुनेछ ।  

 

९. सष्ट्मष्ट्तमा पेस भएको ष्ट्नवदेनका सम्बन्धमा थप छानष्ट्वन वा अध्ययन गनुा पने दषे्ट्िएमा सभापष्ट्त स्वयंले, कुन ै

ष्ट्वज्ञ अथवा सष्ट्मतका कुनै सदस्यलाई अनसंुधान अष्ट्धकृत तोक्न सक्नेछ । 

 

१०. सष्ट्मतीमा परेको ष्ट्नवदेन वा उजरुीका सम्बन्धमा छानष्ट्वन गद ैजांदा सष्ट्मतीलाई आवश्यकता परेमा सम्बष्ट्न्धत 

व्यष्ट्ि, संस्था तथा आवश्यक ष्ट्नकायसंग सष्ट्मष्ट्तले यथाथा बस्तषु्ट्स्थष्ट्त बझु्न तथा आवस्यक कागजात पेश गना 

लगाउन सक्ने छ । सष्ट्मतीले संघ, संघको पदाष्ट्धकारी वा सदस्य संग कुनैकुरा माग गरेमा वा बझु्न चािमेा सो 

माग गरेको वा बझु्न चािकेो ष्ट्बषयको जवाफ उपलब्ध गराउन ुसंघ, संघको पदाष्ट्धकारी वा सदस्यको दाष्ट्यत्व 

र कताब्य िुनेछ । 

 

११. कुनै बैधाष्ट्नक ष्ट्ववादको ष्ट्बषयलाई ष्ट्लएर सष्ट्मष्ट्तमा परेको ष्ट्नवदेनको अष्ट्न्तम टंुगो नलागेसम्म सष्ट्मष्ट्तबाट 

भएका सबै कायािरु गोप्य  रिने छन । छानष्ट्बन नसष्ट्कए सम्म यस्तो ष्ट्नवदेनका बारेमा सावाजष्ट्नक रुपमा 

कुनैपष्ट्न ष्ट्टका, ष्ट्टप्पर्ी वा छलफल गने, गना पाईने छैन ।  

 



१२. सष्ट्मतीमा परेको ष्ट्नवदेनबाट कुनै ब्यिी वा संस्थालाई असर पने भएमा यस्तो असर पने व्यष्ट्ि वा संस्थालाई 

सष्ट्मष्ट्त समक्ष आफ्नो भनाई राख्न वा सफाई पेश गना बढीमा ७ ष्ट्दनको समय प्रदान गरर मौका ष्ट्दन सष्ट्कनेछ ।  

 

१३. सष्ट्मष्ट्तको एउटा ष्ट्लष्ट्ित ष्ट्नर्ाय पषु्ट्स्तका अथवा ष्ट्वद्यषु्ट्तय माध्यामबाट िुने ष्ट्नर्ाय पषु्ट्स्तका िुने छ । जसको 

प्रमाष्ट्र्त सभापष्ट्तले गनुा पने छ । 

 

१४. सष्ट्मतीमा परेको उजरुी वा ष्ट्नवेदन उपर भएको सष्ट्मतीको ष्ट्नर्ाय सष्ट्मतीका सभापतीले गरैआवासीय नेपाली 

संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका मिासष्ट्चवलाई उपलब्ध गराउन ुपने छ र यसको वोधाथा संघको अध्यक्ष 

र सष्ट्मष्ट्तका सदस्यलाई समते ष्ट्दईनेछ ।  

 

१५. सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नर्ाय गरी पठाएको ष्ट्नर्ाय सिीतको पत्र प्राप्त भएको ष्ट्मष्ट्तल े१५ ष्ट्दन ष्ट्भत्र अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदले कावाावन्यन गनुा पनेछ । 

 

१६. सष्ट्मष्ट्तले गरेको ष्ट्नर्ाय अष्ट्न्तम िुने छ र यसका ष्ट्बरुद्दमा किी कतै उजरु लाग्ने छैन । 

 

।। समाप्त ।। 

 


