
गैयआवासीम नऩेारी सॊघ, ववधान सॊशोधन सझुाव तथा ननमभावरी ननभााण सनभनतको ननदेशशका सूची 
(Terms of References) - २०१३  

 
(क) ऩरयचम 
गैयआवासीम नेऩारी सॊघ, अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदको ववधानभा आवश्मकतानसुाय सॊशोधन 
प्रस्ताव तमाय गना तथा हारको ववधान अन्तगात फनेका ननमाभावरीको ऩनुयावरोकन गना तथा 
फाॉवक ननमभावरीको ननभााण गना अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद्रे एक ववधान सॊशोधन सझुाव तथा 
ननमभावरी ननभााण सनभनत गठन गयेकोछ। मस सनभनतरे मो ननदेशशका सूची (Terms of 
reference) अनसुाय कामासम्ऩादन गनेछ।  
 
(ख)  सनभनत (सॊरग्न गरयएको छ) । 

 
(ग) उद्दशे्म तथा कामा ववबाजन 

१) अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद (आइनसनस)का ऩदानधकायीहरुको ननवााचन प्रकृमाको 
ऩनुयावरोकन गने (सॊमोजन- हेभ याज शभाा)।  
अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदका ऩदानधकायीहरुको ननवााचन याविम सभन्वम ऩरयषद 
(एननसनस) फाट छाननएका प्रनतनननधफाट हनुे हारको व्मवस्थाको सटा ा आइनसनसका वताभान 
तथा ऩूवा ऩदानधकायीहरु तथा एननसनसका वताभान ऩदानधकायीहरुको 'काउननसर' स्थाऩना गयी 
सोही 'काउसशन्सर'रे आईनसनसका ऩदानधकायीहरुको ननवााचन गने अवधायणाको प्रायशम्बक 
छरपर 'छैटौ ववश्व सम्भेरनभा' बएको नथमो। मस 'काउननसर- अवधायणा'राई थऩ 
छरपर य ऩयाभशा गयी सातौं ववश्व सम्भेरनभा ववधान सॊशोधनको प्रस्ताव तमाय गने। 
भध्मऩूवा, मूयोऩ आदद ऺते्रभा सम्ऩन्न हनुे फैठक तथा जाऩानभा सम्ऩन्न हनुे आठौं ऺेत्रीम 
सम्भेरनभा मस फाये छरपर गने। (ववश्व सम्भेरनभा छरपर बएको दस्तावेज 
सशचवारमभा प्राप्त गयी छरपर शरुु गने।  
 
२) हारको ववधान अन्तगात ननमभावरीहरु तमाय गने (सॊमोजन- मवुयाज गरुुङ)। सदस्महरुरे 
प्रायशम्बक खेस्रा तमाय गने। 
 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदका सदस्महरु वा ऩदानधकायीको आचाय सॊवहता (भशणयाज 
 ऩोखेयर)। अग्रजीभा मो तमाय छ। मसराई नेऩारीभा अनवुादन गने य आवश्मक 
 अनसुाय सॊशोधन गने)।  
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद अन्तगात फन्ने सनभनत य कामादर ननभााण सम्वन्धी तथा  
   उनीहरु ववचको सभन्वम सम्वन्धी ननमभावरी (गोफा कटुवार) 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदका सदस्महरु वा ऩदानधकायीको याशजनाभा य स्वीकृती य उक्त  
   ऩदभा नमाॉ भनोनमन सम्वशन्ध ननमभावरी (हरयहय अमाार, प्रायशम्बक ड्राफ्ट उहाॉरे तामय 
 गयी सक्न ुबएको छ)। 
•  याविम सभन्वम ऩरयषद तदथा सनभनत ननभााण सम्वन्धी ननमभावरी (मवुयाज गरुुङ)। 
 अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदको सूचना नननत (हेभ याज शभाा)। तमाय बईसकेको छ, 

प्रवक्तासॉग ऩयाभशा गयी अशन्तभ रुऩ ददने। 



 
ननम्न ववननमभहरु मसऩूवा तमाय बई सकेका छन। भाथी उल्रेख बए अनसुाय मी 
ननमभावरीको सॊशोधनको प्रस्ताव ऩेश गने। 
• याविम अनधवेशन सम्वन्धी ननमभावरी  
• अन्तयााविम अनधवेशन सञ्चारन सम्वन्धी ननमभावरी 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद ऩदाधाकयी ननवााचन सम्वन्धी ननमभावरी 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद फैठक सञ्चारन सम्वन्धी ननमभावरी  
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद सदस्म भनोनमन सम्वन्धी ननमभावरी 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदको रेखा सञ्चारन सम्वन्धी ननमभावरी   
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद अन्तगात यहेको भवहरा सम्वन्धी ननमभावरी 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदको ववधान सॊशोधन ननमभावरी 
• अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषद अन्तगात यहेको मवुा ववबाग सम्वन्धी ननमभावरी 
•  अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदको अनशुाशन सनभनतको कामाववधी   
 
 
३) एननसनसका य आइनसनसको ववधानसॉग एकरुऩता कामभ गने (सॊमोजन-हरयहय अमाार) 
एननसनसका ववधानहरु आइनसनसको ववधानसॉग एकरुऩता छ छैन त्मसको अध्मन गने य 
आवश्मकतानसुाय एननसनस ववधानभा सॊशोधनको प्रस्ताव ऩेश गने। मस सनभनतका ऺेत्रीम 
सॊमोजकहरुरे आ-आफ्नो ऺेत्रका एननसनसका ववधानहरुको अध्मन गने। एननसनसको नभूना 
ववधान (template) तमाय गने। मस ऩूवा मस्तो नभूना ववधान राग ुगना सॊबव छ वा छैन 
अध्मन गने। नभूना ववधान हेभ याज शभाा य याजेन्र ऩयाजरुीरे तमाय गने।  
 
४) हारको ववधान तथा ननमभावरीको ऩनुयावरोकन (सॊमोजन- धयभ केसी)   
आईनसनस ऩदानधकायहरुको ननवााचन फाहेकका अन्म ववषमभा ववधान य मस अन्तगात फनेका 
ननमभावरीभा सॊशोधन गना आवश्मक बए नबएको अध्मन गयी (बाषागत तथा ननमभावरीको 
पम्मााटभा एकरुऩता रगातमका) सॊशोधन ऩेश गने।  
 
५) अवहरेको नफद्यभान सॊस्थाको ढाॊचाको येखाशचत्र (Diagram) तमाय गने (सॊमोजन- मवुयाज 
गरुुङ)। मसरे ननम्नानसुाय सहमोग गने छ। 

 सॊगठनभा आफद्ध ब्मशक्त तथा ननकामको बनूभका, कताब्म य अनधकाय स्ऩष्ट देशखन्छ। 

 ब्मशक्त तथा ननकामको Advisory Role य Executive Role स्ऩष्ट देशखन्छ ।  

 ऩददम भमाादाक्रभ स्ऩष्ट झल्कने बएकोरे अवहरे देशखएको अन्मौर हट्नेछ ।  

 सॊगठन नबत्रको ननदेशनको शिङखरा (Chain of Command) स्ऩष्ट हनुेछ। 
ववधानको ऩरयनध बन्दा फावहय यहेय सॊचारनभा आइयहेका य आउने ननकामराई अनगुभन गना 
सहज गयाउनेछ ।  
 

(घ) कामाववधी  
(१) सनभनतरे ननम्न िोतफाट आएका सझुावहरु सॊकरन गयी सॊशोधन प्रस्ताव तमाय गनेछ।   



 मस ऩूवाको ववधान सॊशोधन सनभनत तथा नबभ उदासको सॊमोजकत्वभा फनेको 
सॊयचना ऩनुयावरोक सनभनतरे ददएका सझुावहरु।  

 ववश्व सम्भेरनभा प्रनतननधीहरुरे याखेका सझुावहरु। 
 याविम सभन्वम ऩरयषद, अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदका ऩदानधकायी य 

सदस्महरुफाट तथा गैय आवासीम नेऩारी सॊघका शबुशचन्तकहरुफाट नरईन ेथऩ 
सझुावहरु। 

 ऺेत्रीम फैठक तथा ऺेत्रीम सम्भेरनफाट प्राप्त सझुावहरु।  
२ ) सनभनतको फैंठक आवश्मक अनसुाय ववधतुीम वा प्रत्मऺरुऩभा फस्नेछ। 
३ ) सनभनतरे ननमनभतरुऩभा प्रगती वववयण अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदभा ऩेश गनेछ।  
४ ) सनभनतरे ननदेशशका सूचीको सॊशोधन प्रस्ताव अन्तयााविम सभन्वम ऩरयषदभा ऩेश गना 

सक्नेछ। 
५ ) सनभनतको कामाकार सातौं अन्तयााविम भहानधवेशनसम्भ यहनेछ।  

(सभाप्त) 


