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गैरआवासीय नेपाली संघको 
छाप, प्रतिक चिन्ह र लेटर हेड प्रयोग सम्बन्न्ि तनयमावली, २०२१ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 
 

प्रस्िावना: गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित) को दफर ३ मर उल्लेखित गैर्आवरसीय 
नेपरली संघको छरप, प्रततक चिन्ि र् लेटर् िेड को प्रयोगलरई व्यवष्ट्थित गनाको लरचग दफर १७.६ ले हदएको 
अचधकरर् प्रयोग गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. नाम र प्रारम्भ: 

(१) यो तनयमरवलीको नरम “अन्िराान्रिय समन्वय पररषद्को लोगो र लेटरप्याड प्रयोग सम्बन्न्ि 
तनयमावली, २०२१” र्िेको छ ।  

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

ववषय वर प्रसङ्गले अको अिा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः  
(क) "संघ" भन्नरले गरै् आवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ि) "वविान" भन्नरले गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित) लरई जनरउनेछ ।  
(ग) "अन्िराान्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई जनरउँनेछ । 
(घ) "रान्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई जनरउनेछ । 
(ङ) "अध्यक्ष" भन्नरले संघको अध्यक्षलरई जनरउनेछ । 
(ि) "पदाचिकारी" भन्नरले ववधरनको दफर ५ को उपदफर ५.१४ मर उल्लेखित पदरचधकरर्ीलरई 

जनरउनेछ । 
(छ) "महासचिव" भन्नरले संघको मिरसचिवलरई जनरउनेछ । 
(ज) "छाप" भन्नरले ववधरनको अनुसूिी-३ मर उल्लेखित अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को छरप 

जनरउनेछ । 
(झ) "रान्रिय समन्वय पररषद्को छाप" भन्नरले ववधरनको अनुसूिी-३ मर उल्लेखित र्रष्ट्रिय समन्वय 

परर्षद्को छरप जनरउनेछ । 
(ञ) "प्रतिक चिन्ह" भन्नरले ववधरनको अनुसूिी-१ मर उल्लेखित संघको प्रततक चिन्ि जनरउनेछ । 
(ट) "लेटर हेड" भन्नरले ववधरन २००३ अनुसूिी-४ मर उल्लेखित लेटर् िेड जनरउनेछ । 
(ठ) "कायाकारी प्रमुख" भन्नरले संघको प्रमुि करयाकरर्ी अचधकृत वर प्रमुि करयाकरर्ी अचधकृतको 

ष्ट्जम्मेवरर्ी प्ररप्त कमािरर्ीलरई जनरउनेछ ।  
(ड) "कमािारी" भन्नरले संघकर कमािरर्ी जनरउनेछ ।  

३. उद्देश्य: 
संघकोप्रततक चिन्ि, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को छरप र् संघको लेटर् िेडलरई मयराहदत र् सिी 
प्रयोजन गर्रउनको लरचग यस तनयमरवलीको उद्देश्य र्िेको छ । 
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४. प्रतिक चिन्ह, लोगो र लेटर हेड प्रयोग सम्बन्न्ि प्रकृयााः 
(१) प्रततक चिन्ि र् छरप अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को वेभ सरइट, लेटर् िेड, पदरचधकरर्ी र् 

कमािरर्ीको ईमेल एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको प्रयोजनकोलरचग प्रयोग गरर्नेछ ।  
(२) संघ अन्तगात गठन भएकर कुनै पतन ववभरग, सममतत उपसममतत र् करयादलले संघको प्रततक 

चिन्ि र् छरप प्रयोग गनुा परे्मर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अनुमतत मलनु पनेछ । कुनै 
पतन ववभरग, सममतत, उपसममतत र् करयादलले प्रततक चिन्ि र् छरपमर परर्वतान निुने गर्ी 
आवश्यकतर अनुसरर् िप जरनकरर्ी मुलक शब्दिरु वर फोटो/तष्ट्थबर् िप्न सककने  छ । 

(३) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदिरुको प्रततक चिन्ि र् छरप संघको छरपमर ‘NCC-Country Name’ 
िपेर् बनरइने छ । र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदिरुले संघबरट औपिररर्क अनुवन्धन प्ररप्त गरर् पतछ 
प्रततक चिन्ि र् छरप प्रयोग गने परउने छन ्।   

(४) प्रततक चिन्ि र् छरप अन्य संघ संथिरिरुले प्रयोग गना िरिेमर त्यसको अनुमतत अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले हदए पतछ मरर प प्रयोग गना परउने छ । 

(५) संघको लेटर् िेड नेपरल सर्करर्, सर्ोकरर्वरलर संघ संथिर, अन्तर्राष्ट्रिय सर्करर् र् संघ, संघ 
संथिर, सम्झौतर, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्, र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् पर परिरर्, अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदको बैठककर तनर्ायिरु जरर्ी गना, सूिनर संपे्रषर् र् जो सँग जे सम्बष्ट्न्धत छ 
लगरयतकर अन्य संघकर धरर्र्रिरु प्रकरशन गना प्रयोग गरर्ने छ । र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को 
िकमर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को तनयम र् करनुन बमोष्ट्जम िुनेछ 

(६) उपतनयम (५) मर उल्लेि भए अनुसरर्कर ववषयिरुकर लरचग संघकर अध्यक्ष र् मिरसचिवले लेटर् 
िेड प्रयोग गना सक्ने छन ्। 

(७) संघको पे्रस वक्तब्य र् पे्रस नोट संपे्रषर् गनाको लरचग मरर प संघको प्रवक्तरले लेटर् िेड प्रयोग 
गना परउने छन ्। 

(८) अन्य पदरचधकरर्ीिरुले संघको लेटर् िेड प्रयोग गनुा परे्मर मिरसचिव वर अध्यक्षको अनुमतत 
अतनवरया रुपमर मलनु पने छ । 

(९) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सदथयिरुले र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को लेटर् िेड प्रयोग गना 
परउने छन ् । यसको लरचग नीजले सदथयिरुले र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर मिरसचिव वर 
अध्यक्षको अनुमतत अतनवरया रुपमर मलनु पने छ । 

(१०) सचिवरलयकर करयाकरर्ी प्रमुिले नेपरल सर्करर्, सर्ोकरर्वरलर संघ संथिरिरु अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद र् त्यस अन्तगात गठन भएकर ववभरग, सममतत उपसममतत र् र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्सँग पर परिरर् र् सम्झौतर गनुा परे्मर प्रयोग गना सक्ने छ । 

(११) सचिवरलयकर बरर्रठ अचधकृत तिकर कमािरर्ीिरुले लेटर् िेड प्रयोग गनुा परे्मर सचिवरलयकर 
करयाकरर्ी प्रमुिको अनुमतत मलनु पने छ । 

(१२) यस तनयमरवली बबपरर्त करम करर्वरिी भएको ठिरे्मर करर्वरिी प्रकृयर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्को बैठकले तोककय बमोष्ट्जम िुनेछ । 

(१३) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को मरतितमर र्िेकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को प्रततक चिन्ि र् 
छरप र् लेटर् िेड प्रयोगको िकमर सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को तनयम र् करनुन 
बमोष्ट्जम िुनेछ । 
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५. बािा अड्काउ फुकाउाः 
  यस तनयमरवली अनुसरर् करया गदरा कुनै बरधर, अड्करउ पना आएमर त्यथतो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद्ले संघको ववधरनसँग नबरखझने गर्ी फुकरउन सक्नेछ ।  
६. यसै तनयमावली बमोन्िम हुनेाः  
     यस तनयमरवलीमर लेखिएकर कुर्रिरुको िकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम िुनेछ ।  
७. खारेिी र बिाउाः  

(१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को लोगो र् लेटर् प्यरड प्रयोग सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० िररे्ज 
गरर्एको छ । 

(२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को लोगो र् लेटर् प्यरड प्रयोग सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० 
बमोष्ट्जम भए गरे्कर करम करर्बरिी यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ ।  

 
।।समरप्त।। 


