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गैरआवासीय नेपाली संघ 
राष्ट्रिय समन्वय पररषद् तदर्थ सममतत तनमाथण सम्बन्धी तनयमावली, २०२१ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 
 
प्रस्तावना: 
गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित २०२१) को दफर २३ मर उल्लेख भए बमोष्ट्जम िरल 
सम्म र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् गठन नभएकर देशमर नयराँ गठन िुने र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद तदर्ा 
सममततलरई व्यवष्ट्थर्त गनाको लरगग दफर १७.६ ले हदएको अगधकरर् प्रयोग गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले 
यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. नाम र प्रारम्भ: 

(१) यो तनयमरवलीको नरम "र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तदर्ा सममतत तनमराण सम्बन्धी तनयमरवली, 
२०२१" र्िेको छ ।  

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

ववषय वर प्रसङ्गले अको अर्ा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः 
(क) "संघ" भन्नरले गरै् आवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ख) "ववधान" भन्नरले गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित) लरई जनरउाँ नेछ ।  
(ग) "अन्तराथष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउाँ नेछ । 
(घ) "पररषद्" भन्नरले ववधरनको दफर २३ अनुसरर् गठन िुने र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउनेछ 

। 
(ङ) "तदर्थ सममतत" भन्नरले िरल सम्म र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् गठन नभएकर देशमर नवगहठत 

सममततलरई जनरउनेछ । 
३. उद्देश्य: 

संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित) को दफर २३.१ अनुसरर् करया गने गर्ी िरल सम्म र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद् गठन नभएकर देशमर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को थर्रपनर गना तदर्ा सममतत गठन गने 
उद्देश्यले यो तनयमरवली बनरईएको िो ।  

४. तदर्थ सममतत गठन प्रक्रिया: 
(१) तदर्ा सममततको गठन संघको ववधरनको उपदफर २३.१ अनुसरर् िुनु पनेछ । 
(२) नयराँ परर्षद् गठन गना सम्बष्ट्न्धत मुलुककर गैर्आवरसीय नेपरलीिरुको भेलर गनुा पनेछ । 
(३) उक्त भेलरबरट तदर्ा सममततको गठन गनुा पनेछ । 
(४) तदर्ा सममततको बनरवट ववधरनको उपदफर २३.३ मर व्यवथर्र भए अनुसरर् िुनेछ ।  
(५) भेलरमर सम्बष्ट्न्धत के्षत्रको के्षत्रीय संयोजक तर्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अन्य 

पदरगधकरर्ीलरई आमन्त्रण गनुा पनेछ । 
(६) तदर्ा सममततको करयासममततमर ययन िुने पदरगधकरर्ीिरुको पहियरन संघको ववधरनको उपदफर 

५.१ अनुसरर्को िुनु पनेछ । 
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(७) सम्बष्ट्न्धत के्षत्रको के्षत्रीय संयोजकले भेलरको वववर्ण, प्रथतरववत तदर्ा सममततको नरमरवली र् 
सममतकर पदरगधकरर्ी तर्र सदथयिरुको िैमसयत खुल्ने करगजरत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर मिरसगयव मरफा त यसलरइ सदर् गनाको लरगग अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सगयवरलय समक्ष 
पेश गनुा पनेछ । 

(८) तदर्ा सममतत गठन गदरा सम्बष्ट्न्धत मुलुकको तनयम र् करनुनसाँग नबरझीने गर्ी गठन गनुा 
पनेछ । सम्बष्ट्न्धत देशको करनून अनुसरर् संघ दतरा गनुा पनेछ । 

(९) मरगर्कर प्रकृयरिरु मरगर् छलफल भए पतछ मरत्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले यसलरई 
अनुमोदन गर्ी र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् को रुपमर मरन्यतर प्रदरन गनेछ । 

५. तदर्थ सममततको काम र कतथव्याः 
(१) तदर्ा सममततले सममतत गठन भएको ममततले १ वषा मभत्र नयराँ तनवरायन गर्रउनु पनेछ । 
(२) र्रष्ट्रिय मिरगधवेशन तर्र तनवरायन संघको ववधरनको दफर २४ र् प्रयमलत र्रष्ट्रिय मिरगधवेशन 

संयरलन सम्बन्धी तनयमरवली अनुसरर् गनुा पनेछ । 
(३) संघको ववधरनसाँग नबरझझने गर्ी परर्षदको ववधरन बनरउनु पनेछ । 
(४) तदर्ा सममततको अन्य करम र् कताब्य संघको ववधरनको दफर २३ अनुसरर् िुनेछ । 
(५) संघको ववधरनको उपदफर १७.५.२ मर पदरगधकरर्ी पदको उम्मेदवरर् बन्न तोककएको योग्यतर 

भएतर पतन तदर्ा सममततको पदरगधकरर्ी र् सदथयिरुलरई यथतो अगधकरर् र्िने छैन ।  
(६) तदर्ा सममततकर पदरगधकरर्ी तर्र सदथयिरुलरई संथर्रपक पदरगधकरर्ी वर सदथयको मरन्यतर 

हदइनेछ ।  
६. बाधा अड्काउ फुकाउाः  

यस तनयमरवली अनुसरर् करया गदरा कुनै बरधर, अड्करउ पना आएमर त्यथतो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले संघको ववधरन संग नबरझझने गर्ी फुकरउन सक्नेछ ।  

७. यसै तनयमावली बमोष्ट्िम हुनेाः  
     यस तनयमरवलीमर लेझखएकर कुर्रिरुको िकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम िुनेछ ।  
८. खारेिी र बिाउाः  

(१) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तदर्ा सममतत तनमराण सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० खररे्ज गरर्एको छ 
। 

(२) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तदर्ा सममतत तनमराण सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० बमोष्ट्जम भए गरे्कर 
करम करर्बरिी यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ ।  

 
।।समरप्त।। 


