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गैरआवासीय नेपाली संघ 
राजिनामा, ननष्काशन र पदपूर्ती सम्बजधि ननयमावली, २०२१ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 
 

प्रस्र्तावना: 
गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित) को दफर ३० करयरान्वयनकर लरगग अन्तर्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्कर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको र्रष्ट्जनरमर वर तनरकरशन व्यवष्ट्स्ित गना बरञ्छतनय भएको; 
अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको र्रष्ट्जनरमर वर तनरकरशन गरर् पश्चरत ्खरमल भएको 
पदमर बराँकी अवगधको लरगग पदपूतता गने व्यवस्िर गना आवश्यक भएको एवं र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर 
पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको िकमर समेत र्रष्ट्जनरमर, तनरकरशन र् पदपूतताको व्यवस्िर गना बरञ्छनीय भएको 
िुाँदर ऐ. ववधरनको दफर १७.६ ले हदएको अगधकरर् प्रयोग गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले यो तनयमरवली 
बनरएको छ ।  
१. नाम र प्रारम्भ: 

(१) यी तनयमिरुको नरम "गैर्आवरसीय नेपरली संघ र्रष्ट्जनरमर, तनरकरशन र् पदपूती सम्बन्धी 
तनयमरवली २०२१" र्िेको छ ।  

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

ववषय वर प्रसङ्गले अको अिा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः  
(क) "संघ" भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ख) "वविान" भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (संशोधन सहित २०२१) लरई 

जनरउनेछ ।  
(ग) "अधर्तरााजष्िय समधवय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउाँ ने छ । 
(घ) "पदाधिकारी" भन्नरले ववधरनको दफर ५ को उपदफर ५.१४ मर उल्लेखखत पदरगधकरर्ी र् र्रष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद्कर पदरगधकरर्ीलरई सम्झनु पछा । 
(ङ) "सदस्य" भन्नरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर सदस्य र् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर 

सदस्यलरई जनरउनेछ ।  
(च) "राजष्िय समधवय पररषद्" भन्नरले ववधरनको दफर २३ अनुसरर् गठन िुने र्रष्ट्रिय समन्वय 

परर्षदलरई जनरउाँ नेछ । 
(छ) "संरक्षक पररषद्" भन्नरले ववधरनको दफर २६ अनुसरर् गठन िुने संर्क्षक परर्षद्लरई जनरउाँ नेछ । 

३. उद्देश्य: 
(१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पद त्यरग गरे्कर पदरगधकरर्ी वर सदस्यको बराँकी अवगधको लरगग 

पद रर्क्ततर िुन नहदनको लरगग संघको ववधरनको दफर २१ को उपदफर २१.४ र् २१.५ अनुसरर् 
पदपूतता गने यस तनयमरवलीको मूल उद्देश्य र्िेको छ ।  

(२) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पद त्यरग गरे्कर पदरगधकरर्ी वर सदस्यको बराँकी अवगधको लरगग पद 
रर्क्ततर िुन नहदन समेत यस तनयमरवलीको उद्देश्य र्िेको छ ।  
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४. रािीनामा ददने प्रकृयााः 
(३) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको अध्यक्षको िकमर नीजले करर्र् सहितको मलखखत र्रजीनरमर 

संर्क्षक परर्षद्लरई जरनकरर्ी गर्रउदै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर पेश गनुा पनेछ र् नीजको 
र्रष्ट्जनरमर स्वीकृत वर अष्ट्स्वकृत गने तनर्ाय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को बैठकले गनेछ । 

(४) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको पदरगधकरर्ी वर सदस्यिरुले करर्र् सहितको मलखखत र्रष्ट्जनरमर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्ष मरफा त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर पेश गनुा पनेछ 
र् नीजको र्रजनीमर स्वीकृत वर अष्ट्स्वकृत गने तनर्ाय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को बैठकले 
गनेछ ।  

(५) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदको अध्यक्षको िकमर नीजले करर्र् सहितको मलखखत र्रजीनरमर 
सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदको ववधरनमर लेखखए बमोष्ट्जम अिवर र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्को संर्क्षक परर्षद् र् सम्बष्ट्न्धत के्षरकोको के्षरकोीय संयोजकलरई जरनकरर्ी गर्रउदै सम्बष्ट्न्धत 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पेश गनुा पने छ र् नीजको र्रजीनरमर स्वीकृत वर अष्ट्स्वकृत गने 
तनर्ाय र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को बैठकले गने छ र् सोको जरनकरर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्लरई गर्रउनु पनेछ । 

(६) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदको पदरगधकरर्ीिरुले करर्र् सहितको मलखखत र्रजीनरमर र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर अध्यक्ष मरफा त र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर पेश गनुा पने छ र् नीजको र्रजीनरमर 
स्वीकृत वर अष्ट्स्वकृत गने तनर्ाय र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को बैठकले गनेछ । 

(७) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर सबै पदरगधकरर्ीिरुले र्रष्ट्जनरमर हदनु पने परर्ष्ट्स्िततमर उक्त 
र्रष्ट्जनरमरको जरनकरर्ी के्षरकोीय संयोजक मरफा त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद हदनु पनेछ । उक्त 
र्रष्ट्जनरमर स्वीकृत वर अष्ट्स्वकृत गने तनर्ाय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को बैठकले गनेछ । 

५. पदपूनर्ता गने प्रक्रिया: 
(१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अध्यक्षको िकमर ६ जनर उपरध्यक्ष मध्ये एक बरट िुनेछ । 

यसको तनधरार्र् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको बैठको सिमतीबरट र् यहद सिमतत नभएमर 
अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको गोय य मतदरनबरट बराँकी अवगधको 
लरगग अध्यक्षको चयन गरर्नेछ ।  

(२) अध्यक्ष बरिेक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर अन्य पदरगधकरर्ीिरुको पद रर्क्त भएमर सो 
रर्क्त पदमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले अको बराँकी अवगधकर लरगग पदपूतता गनेछ । यसर्ी 
तनयुक्त िुने पदरगधकरर्ी सरबबकको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पदरगधकरर्ी वर सदस्य र्िेको 
िुनु पनेछ ।  

(३) पदरगधकरर्ीिरुको पदपूतता अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सिमतीमर गनेछ । सिमतत भएन भने 
अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको गोय य मतदरनबरट बराँकी अवगधको 
लरगग पदरगधकरर्ीको चयन गरर्ने छ ।  

(४) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर सदस्यिरुको िकमर भने सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को 
तनर्ाय बमोष्ट्जम िुनेछ । । 

(५) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अध्यक्षको िकमर उपरध्यक्षिरु मध्ये एक बरट िुनेछ । यसको 
तनधरार्र् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदको बैठको सिमती बरट र् यहद सिमतत नभएमर र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदकर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको गोय य मतदरनबरट बराँकी अवगधको लरगग 
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अध्यक्षको चयन गरर्ने छ । रर्क्त भएको पदपूतताको जरनकरर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई 
गर्रउनु पनेछ । 

(६) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पदरगधकरर्ीिरुको पदपूतता र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सिमतीमर 
गनेछ । सिमतत भएन भने र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पदरगधकरर्ी र् सदस्यिरुको गोय य 
मतदरनबरट बराँकी अवगधको लरगग पदरगधकरर्ीको चयन गरर्नेछ । रर्क्त भएको पदपूतताको 
जरनकरर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई गर्रउनु पनेछ । 

(७) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तदिा सममततको िकमर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कै बमोष्ट्जम िुनेछ । 
(८) पदपुती भएर् आउनेिरु करयाबरिक पदरगधकरर्ीको िैमसयतले करम गने छन ् । 
(९) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर सबै पदरगधकरर्ीिरुको पद रर्क्त भएमर नयराँ सममततको तनवराचन गनुा 

पनेछ ।  
(१०) तनवराचन सम्बष्ट्न्ध ब्यवस्िर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोके बमोष्ट्जम िुनेछ ।  

६. बािा अड्काउ फुकाउाः  
यस तनयमरवली अनुसरर् करया गदरा कुनै बरधर, अड्करउ पना आएमर त्यस्तो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदले संघको ववधरनसाँग नबरखझने गर्ी फुकरउन सक्नेछ ।  

७. यसै ननयमावली बमोजिम हुनेाः  
यस तनयमरवलीमर लेखखएकर कुर्रिरुको िकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम िुनेछ ।  

८. खारेिी र बिाउाः  
(१) र्रष्ट्जनरमर, तनरकरशन र् पदपूतता सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० खररे्ज गरर्एको छ । 
(२) र्रष्ट्जनरमर, तनरकरशन र् पदपूतता सम्बष्ट्न्ध तनयमरवली, २०२० बमोष्ट्जम भए गरे्कर करम 

करर्बरिी यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ ।  
 

।।समरय त।। 


