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गैरआवासीय नेपाली संघ 
अनुशासन समितिको कायय व्यवस्था सम्बन्धी तनयिावली, २०२१ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 

 

प्रस्िावना: 
गैर्आवरसीय नेपरली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरधिकरर्ीहरु, सदस्यहरु, ववमभन्न मुलुकहरुमर र्हेकर 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरधिकरर्ीहरु एवं सदस्यहरु एवं संघसँग आवद्ि अन्य व्यष्ट्ततहरुलरई गरै्आवरसीय 
नेपरली संघको वविरन, तनयमरवली, ववतनयमरवली, करयाववधि, आचरर् संहहतरको परलनर गना गर्रउन, पदरधिकरर्ीहरु 
तथर सदस्यहरुको मयरादर बढरउन वरञ्छतनय भएकोले गरै्आवरसीय नेपरली संघको वविरन २००३ (२०२१ संशोिन 
सहहत) को परर्च्छेद ९ को दफर ३० बमोष्ट्जम गहित हुने अनुशरसन सममततले करया व्यवस्थर गना बरञ्छनीय 
भएको हँुदर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गैर्आवरसीय नेपरली संघको वविरन २००३ (२०२१ संशोिन सहहत) 
को दफर १७.६ को हदएको अधिकरर् प्रयोग गर्ी यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. संक्षिप्ि नाि र प्रारम्भ:  

(१) यो तनयमको नरम “गैर्आवरसीय नेपरली संघ अनुशरसन सममततको करयाव्यवस्थर सम्बन्िी 
तनयमरवली, २०२१” र्हेको छ ।  

(२) यो तनयमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तनर्ाय गरे्को ममतत बरट लरगू हुनेछ । 
२. पररभाषााः  

ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अथा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः  
(क) "संघ" भन्नरले गैर्आवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ख) "ववधान" भन्नरले गैर्आवरसीय नेपरली संघको वविरन २००३ (२०२१ संशोिन सहहत) लरई जनरउनेछ 

। 
(ग) "साधारण सभा" भन्नरले संघको वरवषाक सरिरर्र् सभर वर ववशेष सरिरर्र् सभरलरई जनरउनेछ । 
(घ) "समिति" भन्नरले अनुशरसन सममततलरई जनरउनेछ । 
(ङ) "संयोजक" भन्नरले अनुशरसन सममततको संयोजकलरई जनरउनेछ । 
(च) "प्रिुख संरिक" भन्नरले संघको प्रमुख संर्क्षकलरई जनरउनेछ । 
(छ) "सचिवालय" भन्नरले संघको करयरालयलरई जनरउनेछ । 
(ज) "अन्िरायष्ट्रिय सिन्वय पररषद्" भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउनेछ । 
(झ) "पदाचधकारी" भन्नरले अध्यक्ष, उपरध्यक्षहरु, महरसधचव, सधचवहरु, कोषरध्यक्ष, सहकोषरध्यक्षहरु, 

प्रवततर, महहलर संयोजक, युवर संयोजक, के्षत्रिय संयोजकहरु, के्षत्रिय उपसंयोजकहरु, के्षत्रिय महहलर 
संयोजकहरु, के्षत्रिय युवर संयोजकहरु, के्षिीय महहलर उपसंयोजकहरु र् के्षिीय युवर 
उपसंयोजकहरुलरई सम्झनु पदाछ । 

(ञ) "सदस्य" भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर आबद्ि सदस्यहरुलरई सम्झनु पदाछ । 
(ट) "अन्िरायष्ट्रिय सिन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउनेछ । 
(ि) "अन्िरायष्ट्रिय काययकारी सचिवालय" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधचवरलयलरई 

जनरउनेछ । 
(ड) "संरिक पररषद्" भन्नरले वविरनको दफर २६ अनुसरर् गिन हुने संर्क्षक परर्षद्लरई जनरउँनेछ । 
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३. समितिको गठन:  
(१) संघको वविरनको उपदफर १४.८ अनुसरर् वरवषाक सरिरर्र् सभरले र् यहद करर्र्बस चयन हुन संभव 

नभएको ष्ट्स्थततमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले वविरनको दफर ३० अनुसरर् एक अनुशरसन 
सममततको गिन गनेछ ।  

(२) सममततमर एक संयोजक सहहत ७ जनर सदस्यहरु र्हने छन ्। संयोजक र् सदस्यहरुको चयन 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गनेछ । संयोजकले सदस्य मध्ये एक जनरलरई सममततको सदस्य 
सधचवमर तनयुतत गना सतने छन ्। 

(३) सममततको संयोजक वर सदस्यले सममततबरट र्रष्ट्जनरमर हदएमर, तनजहरुको मतृ्यु भएमर वर तनजहरु 
नै खर्रव आचर्र्को िहर् भई सममततमर संयोजक वर सदस्यहरुको पद रर्तत भएमर उतत रर्तत 
पदहरुमर संयोजक वर सदस्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदले चयन गनेछ ।  

४. समितिको काि, कियव्य र अचधकाराः  
वविरनको दफर ३० मर उल्लेख भएकर करम, कताव्य र् अधिकरर्को अततरर्तत सममततको करम, कताव्य र् 
अधिकरर् देहरय बमोष्ट्जम हुनेछिः 
(१) पदरधिकरर्ी वर सदस्य ववरूद्ि परर्षदमर कुनै उजूर्ी परे्को वर खर्रव आचर्र्कर सम्बन्िमर कुनै 

जरनकरर्ी प्ररप्त भएकोमर त्यसको आिरर्मर सममततले पदरधिकरर्ी वर सदस्यलरई करर्बरही गना 
आवश्यक छ वर छैन ्अनुसन्िरन गना गर्रउन सतनेछ । 

(२) उपतनयम (१) बमोष्ट्जम अनुसन्िरन गदरा कुनै पदरधिकरर्ी वर सदस्य उपर् करर्बरही गनुापने 
देखखएमर सममततले त्यस्तो पदरधिकरर्ी वर सदस्यलरई ३० हदन मभि सफरई पेश गने उधचत मौकर 
हदनुपछा । 

(३) उपतनयम (२) बमोष्ट्जम सफरई पेश गने मौकर हददर सम्बष्ट्न्ित पदरधिकरर्ी वर सदस्य त्रबरूद्ि 
लरगेको आर्ोप र् त्यसको आिरर् तथर तनजलरई हुन सतने सजरय समेत उल्लेख गनुापछा । 

(४) सममततले पदरधिकरर्ी तथर सदस्यको अनुशरसन सम्बन्िी आचरर् संहहतर बनरई परर्षद्मर पेश गना 
सतनेछ । 

(५) पदरधिकरर्ी तथर सदस्यहरुले खर्रव आचर्र् गरे्को देखखएमर पदरधिकरर्ी वर सदस्यलरई करर्वरहीको 
लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर मसफररर्स गनेछ ।  

५. बैठक:  
(१) सममततलरई कुनै व्यष्ट्तत मरफा त वर सधचवरलय मरफा त उजुर्ी प्ररप्त भएको ममततबरट ३० हदन मभि 

संयोजकले अतनवरया रुपमर सममततको बैिक आह्वरन गनुा पनेछ ।  
(२) सदस्यहरुको संख्यरको कष्ट्म्तमर ५१ (एकरउन्न) प्रततशत सदस्यहरु बैिकमर उपष्ट्स्थत हुनुपने छ ।  

६. बैठकको तनणयय:  
सरमरन्यतयरिः बैिकको तनर्ाय सहमततमर गरर्नेछ । करर्र्बस सहमतत हुन नसकेमर तनम्न बमोष्ट्जमको 
प्रकृयर अपनरइने छ: 
(१) सममततको करम करर्वरहीको करयाववधि सम्बन्िमर उपष्ट्स्थत सममततको सदस्यहरुको सरमरन्य 

बहुमतले छनौट गनेछ । 
(२) संयोजकले सममततको तनर्ाय आवश्यक पने समय भन्दर हढलो नगरर्कन सरमरन्य बहुमतबरट 

परर्ीत भएमर सो तनर्ायको करयरान्वयनको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष 
स्वीकृततको लरधग पेश गनेछ । 
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(३) यहद सममततमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष मरधथ नै उजुर्ी पना आएमर र् तनर्ाय गनुा 
पने भएमर सो तनर्ाय मरधथ स्वीकृती हदने व्यष्ट्तत संघको प्रमुख संर्क्षक हुनेछ । 

७. अनुसन्धानाः  
सममततले कुनै पतन उजुर्ी सम्बन्िमर थप छरनववन गना पने देखखएमर संयोजक स्वंयले, कुनै करनूनको 
ववज्ञ अथवर सममततकर कुनै सदस्यलरई अनुसन्िरन अधिकृत तोतन सतनेछ । त्यस्तो अनुसन्िरनको 
प्रततवेदन प्ररप्त भएपतछ सममततले यस तनयमरवलीको तनयम १० बमोष्ट्जम प्रकृयर अगरडी बढरउने छ । 

८. गोप्यिा कायि:  
सममततमर परे्को उजुर्ी, त्यस सम्बष्ट्न्ि तनर्ाय लगरयत अन्य करयाहरुमर प्रकृयरगत रुपमर टुङ्गो नलरगे 
सम्म सबै करयाहरु गोप्य र्हने छ । उजुर्ीको तनर्ाय नभए सम्म उजुर्ीको बररे्मर कुनै पतन हटप्पर्ी र् 
छलफल सरवाजतनक रुपमर गरर्ने छैन ्। 

९. बैठक सम्बन्धी प्रकृया: 
(१) यस तनयमरवलीमर नपरे्कर कुर्रहरु गैर्आवरसीय नेपरली संघको वविरन, अन्य तनयमरवली तथर 

आचरर् संहहतरको आिरर्मर सममततले तनर्ाय गरे् बमोष्ट्जम हुनेछ । 
(२) सममततकर कुनै सदस्यहरुको पद रर्तत भएमर बरँकी अवधिको लरधग रर्तत पदमर अन्तर्राष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद्ले चयन गनेछ । 
(३) सममततको बैिकको अध्यक्षतर संयोजकले गनेछ । संयोजकको अनुपष्ट्स्थततमर ज्येरितरको आिरर्मर 

सदस्यहरु मध्येबरट एक जनर सदस्यले बैिकको अध्यक्षतर गने छ ।  
(४) सममततको बैिकमर बहुमतको र्रय मरन्य हुनेछ र् मत बर्रबर् भएमर बैिकमर अध्यक्षतर गने 

व्यष्ट्ततले तनर्रायक मत हदने छ । 
(५) सममततको एउटर तनर्ाय पुष्ट्स्तकर अथवर ववद्युततय पुष्ट्स्तकर हुनेछ । जसको प्रमरखर्त संयोजक र् 

सदस्य सधचवले गनुापनेछ । 
(६) सममततको बैिक सम्बन्िी अन्य करयाववधि सममतत आफैले तनिरार्र् गरे् बमोष्ट्जम हुने छ । 
(७) सममततको र्रय, प्रततवेदन र् तनर्ाय कम्प्यूटर्को वडा फरयलमर लेखखनेछ । उतत फरयलको प्रततमलवप 

ईमेल अथवर हुलरक मरफा त जरनकरर्ी गर्रइनेछ । जरनकरर्ी गर्रउँदर उजुर्ी सम्बन्िी गोप्यतर 
करयम र्हनु पनेछ । सममततको कुनै पतन सदस्यले वर सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्ततहरुले गोप्यतर भंग गना 
परउने छैन ्। 

१०. उजुरी सम्बन्धिा देहायको कायय प्रणाली अपनाइने छ: 
(१) उजुर्ीकतराले सममततको संयोजक वर सदस्यहरुलरई इमेल मरफा त वर आफूलरई सष्ट्जलो लरग्ने 

उपयुतत मरध्यमबरट उजरु्ी दतरा गना गर्रउन सतने छ । उजुर्ीकतराले आफ्नो नरम, िेगरनर, परर्चय 
संलग्न गनुा पनेछ । 

(२) उजुर्कतराले उजुर्ी गदरा िोस प्रमरर्हरु पेश गनुापनेछ । आवश्यक परे्मर उजुर्कतरासँग सममततले 
थप अनुसन्िरनकर तनष्ट्म्त कुनै कुर्र बुझ्न, पेश गना गर्रउन एवं प्रमरखर्त गना लगरउन सतनेछ 
। 

(३) उजुर्ी परे्को एक हप्तर मभि सममततकर संयोजकले अन्य सदस्यहरुलरई उजुर्ीको प्रततमलवप संलग्न 
गर्ी जरनकरर्ी पिरउनु पनेछ । 
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(४) उजुर्कतराले गरे्को उजुर्ी उपर् सममततले सो उजुर्ी सरन्दमभाक, जरयज वर उपयुतत छ, छैन, त्यसले 
संघको छववमर आँच आउने हो, होइन आहदमर पुनर्ववचरर् गर्ी करर्वरही अतघ बढरउने वर नबढरउने 
तनर्ाय गना सतनेछ । 

(५) म्यरद सूचनर जरर्ी गदरा इलेतिोतनक सञ्चरर् मरध्यम ईमेल, फ्यरतस वर अन्य तछटो हुने उपयुतत 
सरिनको प्रयोग सुर्क्षक्षत रुपमर गना सककनेछ । 

(६) सममततमर पना आएको उजरु्ी सम्बन्िमर सम्बष्ट्न्ित व्यष्ट्तत, संस्थर तथर आवश्यक तनकरयसँग 
सममततले यथरथा बस्तु ष्ट्स्थतत बुझ्न सतनेछ । 

(७) उजुर्ी परे्को व्यष्ट्तत वर संस्थर स्वयंले अथवर आधिकररर्क प्रतततनधि मरफा त सममतत समक्ष आफ्नो 
प्रततवरद प्रमरर् सहहत पेश गना सतनेछ । 

(८) उजुर्कतरा र् उजुर्ी परे्को व्यष्ट्ततको बयरनको सुनवरई सममततले तोके बमोष्ट्जम हुनेछ र् सममततले 
मरध्यम तोतदर सबै पक्षलरई सहज रुपमर पहँुच हुन सतने मरध्यम तोतन सतनेछ । 

(९) सुनुवरई हुने हदन संयोजकको तनदेशन अनुसरर् सदस्य सधचवले तोतनेछ । 
(१०) सुनुवरई हुने हदनकर सम्वन्िमर सममततकर सदस्यहरुलरई ७ (सरत) हदन अगरवै ईमेल मरफा त 

जरनकरर्ी गर्रईनेछ । 
(११) सुनुवरई सककए पतछ सममततले िोस र्रय सहहतको तनर्ाय गैर्आवरसीय नेपरली संघ अन्तर्राष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष हस्तरक्षर्कर लरधग पिरउनु पनेछ । 
(१२) सममततले पिरएको र्रय प्ररप्त भएको १५ हदन मभि परर्षद्को अध्यक्षले तनर्ाय मरधथ स्वीकृतत 

प्रदरन गना सतनेछ वर पुनाववचरर्को लरधग एक पटक सम्म सममततमर कफतरा पिरउन सतनेछ । 
(१३) उजुर्ीकतरा, पदरधिकरर्ी वर सदस्य भएमर, उजुर्ीकतराले बदतनयत पूवाक उजूर्ी गरे्को िहर् भएमर 

तनजलरई मुद्दरको प्रकृतत अनुरुप अनुसन्िरनमर लरगेको आधथाक खचाको क्षततपूतता गने वर तनलम्वन 
र् तनरकरसन समेत गना सतनेछ । 

(१४) अनुशरसन सममततले गरे्को तनर्ाय अष्ट्न्तम हुनेछ । सो तनर्ाय सम्बन्िी जरनकरर्ी सर्ोकरर्वरलरलरई 
सभरपतत वर सदस्य मरफा त यथरशीघ्र गर्रईनेछ । 

११. कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था:  
सममततले दोषीलरई आचर्र्को प्रकृतत हेरे्र् जर्ीवरनर, केही समयको लरधग तनलम्वन र् तनरकरसन वर 
र्रष्ट्जनरमर हदन लगरईनेछ । सोको स्वीकृततकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष समक्ष पेश 
गनुा पनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्षको तनर्ाय पश्चरत ्करर्बरही लरगू हुनेछ ।  

१२. समितिको सियावचधाः  
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पदरवधि समरप्त भएपतछ सममततको समय अवधि स्वतिः सककने छ ।  

१३. काययववचध बनाउने अचधकाराः 
यो तनयमरवली करयरान्वयन गना सममततले आगश्यक करयाववधि बनरउन सतनेछ र् त्यस्तर करयाववधिहरु 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट स्वीकृत भए पतछ प्ररर्म्भ हुनेछन ्। 

१४. बाधा अड्काउ फुकाउाः  
यस ववतनयमरवली अनुसरर् करया गदरा कुनै बरिर, अड्करउ पना आएमर सममततको अनुर्ोिमर त्यस्तो बरिर 
अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले संघको वविरनसँग नबरखझने गर्ी फुकरउन सतनेछ ।  

१५. यसै तनयिावली बिोष्ट्जि हुनेाः  
     यस तनयमरवलीमर लेखखएकर कुर्रहरुको हकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम हुनेछ ।  
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१६. खारेजी र बजाउाः  
(१) गैर्आवरसीय नेपरली संघ अनुशरसन सममततको करयाव्यवस्थर सम्बन्िी तनयमरवली, २०१९ खररे्ज 

गरर्एको छ । 
(२) गैर्आवरसीय नेपरली संघ अनुशरसन सममततको करयाव्यवस्थर सम्बन्िी तनयमरवली, २०१९ बमोष्ट्जम 

भए गरे्कर करम करर्बरही यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ । 
 

।।समरप्त।। 


