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गैरआवासीय नेपाली संघ 
गैरआवासीय नेपाली ववश्व सम्मेलन संचालन सम्बन्धी ननयमावली, २०२१ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 
 

प्रस्तावना: गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन (संशोधधत ववधरन २०१७) को दफर ११ मर उल्लेखित ववश्व 
सम्मेलनलरई व्यवष्ट्थित र् मयराददत बनरउनको लरधग आवश्यक भएको हुुँदर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले 
गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (२०२१ संशोधन सदहत) को दफर १७.६ को ददएको अधधकरर् प्रयोग 
गर्ी यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यी तनयमहरुको नरम “गैर्आवरसीय नेपरली ववश्व सम्मेलन संचरलन सम्बन्धी तनयमरवली, 
२०२१” र्हेको छ ।  

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

ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अिा नलरगेमर यस तनयमरवलीमरिः  
(क) "संघ" भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघलरई जनरउनेछ । 
(ि) "ववधान" भन्नरले गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (२०२१ संशोधन सदहत) लरई 

जनरउनेछ । 
(ग) "अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जनरउनेछ । 
(घ) "अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सचचवालय" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधचवरलयलरई 

जनरउनेछ । 
(ङ) "आयोजक" सममतत भन्नरले ववश्व सम्मेलन आयोजक सममततलरई जनरउनेछ । 
(च) "सचचवालय" भन्नरले संघको करठमरण्डौ ष्ट्थित प्रशरसतनक करयरालय सम्झनु पछा ।  

३. ववश्व सम्मेलन सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियााः 
(१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले संघको ववश्व सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशनको ममततसुँगै 

मेल िरने गर्ी २ (दईू) वषामर एक पटक नेपरल मभत्र आयोजनर गने छ । 
(२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ववश्व सम्मेलनको समय, थिरन र् छलफलको सूची तोक्नेछ । 
(३) सम्मेलन नेपरल सर्करर् र् नेपरल उद्योग वरखर्ज्य महरसंघको संयुक्त आयोजनरमर संचरलन 

गरर्नेछ । 
(४) सम्मेलन आयोजनर गनाको लरधग मरननीय पर्र्ररि मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतरमर एक उच्च थतरर्य 

आयोजक सममतत गठन गरर्नेछ । 
(५) सम्मेलनको सधचवरलय सम्बन्धी सम्पूर्ा करया गैर्आवरसीय नेपरली संघ सधचवरलयले गनेछ । 
(६) ववश्व सम्मेलन आयोजनरकर लरधग संघले संघको अध्यक्षको संयोजकत्वमर एक आन्तरर्क 

आयोजक सममतत सम्मेलनको ममतत भन्दर ३ (तीन) मदहनर पदहले गठन गनुा पनेछ । आयोजक 
सममततकर सदथयहरुको चयन संयोजकले गनेछ । आयोजक सममततमर बदिमर ५१ जनर भन्दर 
बिी सदथय चयन गना परइने छैन ्। 
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(७) सम्मेलनकर करयालरई तछटो र् सर्ल गनाको लरधग आयोजक सममततकर संयोजकले उपरध्यक्षहरु 
मध्ये एक जनरको संयोजकत्वमर ७ (सरत) जनर सदथयहरु भएको एक Steering Committee 
गठन गनुा पनेछ ।  

(८) आवश्यक्तर अनुसरर् अन्य उपसममततहरुको गठन गरर्ने छ र् ती गठन भएकर उपसममततहरुमर 
११ (एघरर्) जनर भन्दर बदि सदथय चयन गना परइने छैन । उपसममततकर सदथयहरुको चयन 
उपसममततकर संयोजकहरुले गनुा पनेछ । 

(९) ववश्व सम्मेलन तिर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशन र् त्यस अवसर्मर गरर्ने करयाक्रमहरुको करया 
तरमलकर संघकर महरसधचवले अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधचवरलयकर पदरधधकरर्ीहरुसुँग समन्वय 
गरर् तयरर् गनुा पनेछ । 

(१०) ववश्व सम्मेलन तिर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशनको करयाक्रमको तरमलकर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्बरट अनुमोदन गर्रइ सम्मेलन हुनु भन्दर दठक १५ (पन्र) ददन अगरडी संघको 
वेभसरइटमर प्रकरमशत गनुा पने छ । 

(११) संघकर कोषरध्यक्षले ववश्व सम्मेलन तिर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशन र् त्यस अवसर्मर आयोजनर 
गरर्ने करयाक्रमहरुको अनुमरतनत आय्ययको थवीकृत बजेट सम्मेलन भन्दर १ (एक) मदहनर 
अगरडी आयोजक सममततलरई उपल्ध गर्रउनु पनेछ । 

(१२) गठन भएकर प्रत्येक उपमसममततहरुकर संयोजकले आ-आफ्नर उपसममततले गरे्कर करयाहरुको 
प्रततवेदन Steering Committee कर संयोजकलरई सम्मेलन हुनु भन्दर एक हप्तर मभत्र बुझरउनु 
पनेछ । 

(१३) ववश्व सम्मेलनको अध्यक्षतर संघको तत्करमलन अध्यक्षले र् अध्यक्षको अनुपष्ट्थिततमर 
उपरध्यक्षहरु मध्ये एक उपरध्यक्षले गनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले अध्यक्षतर गने 
उपरध्यक्षको चयन गनेछ । अध्यक्ष वर उपरध्यक्षको अनुपष्ट्थिततमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्ले चयन गरे्को व्यष्ट्क्तले गनेछ । 

(१४) ववश्व सम्मेलन भौततक तिर अनलरईन मरध्यमबरट आयोजनर गना सककने छ । 
४. नाम दताा तथा सहभागीतााः 

(१) गैर्आवरसीय नेपरली संघको ववश्व सम्मेलनमर आमन्त्रीत नेपरल सर्करर्, नेपरल उद्योग वरखर्ज्य 
महरसंघ, ववमभन्न र्रजनैततक दलकर नेतरहरु, कूटनीततक तनयोगकर प्रमुिहरु, नीष्ट्ज के्षत्रकर 
उद्योगी तिर व्यवसरयीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय तिर र्रष्ट्रिय संघ संथिरकर प्रमुिहरु, बुद्धधजीववहरु, 
संचरर्कमीहरुकर सरिै गैर् आवरसीय नेपरलीहरुको सहभरगीतर र्हनेछ ।  

(२) ववश्व सम्मेलनमर सहभरगीतरकर लरधग इच्छुक नेपरली तिर गरै् आवरसीय नेपरलीहरुले संघले 
तोकेको दतरा शुल्क बुझरइ आफ्नो नरम दतरा गना सक्नेछ । 

(३) नरम दतरा गर्रएकर प्रतततनधधहरुले सम्मेलन सम्बन्धी प्रकरशन र् सरमग्रीहरु परउनुकर सरिै संघले 
आयोजनर गने ददवर र् र्रत्री भोजमर सहभरगी हुन परउने छन ्। 

(४) सम्मेलनमर मतदरन सदहतकर अधधकरर् भएकर प्रतततनधधहरुले आफ्नो नरम दतरा संघको MIS 
प्रर्रली गनुा पने छ । अन्य सहभरगीहरुको हकमर सम्मेलन ममतत भन्दर कष्ट्म्तमर एक ददन 
अगरडी सधचवरलयमर आएर् तोकेको शुल्क ततरर् नरम दतरा गर्रउनु पने छ । 
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५. साझेदारीाः 

(१) सम्मेलनले ववदेशमर ववभन्न मुलकहरुमर र्हेकर गैर्आवरसीय नेपरली समुदरय मरझ आफ्नो सोंच 
र् व्यवसरय प्रबद्ाधन गना इच्छुक प्रततरठरन तिर व्यष्ट्क्तहरुलरई सम्मेलनको सरझेदरर् 
(Partner/Sponsor) अवसर् प्रदरन गना सक्ने छ । 

(२) सम्मेलनमर Platinum, Gold तिर Silver प्ररयोजक हुनुको अततरर्क्त ददवर भोज, र्रत्री भोज 
लगरयतकर ववमभन्न इभेण्ट प्ररयोजन गरे्र् आफ्नो सरझेदरर्ी देिरउन सककने छ । सरझेदरर्ीको 
ववथततृ वववर्र् संघको वेभसरइट www.nrna.org बरट प्ररप्तगना सककने छ । 

६. सचचवालय सम्बन्धी कायााः 
(१) सधचवरलय सम्बन्धी करया गनाको लरधग सधचवरलयले आवश्यक कमाचरर्ीहरु तोककएको समयको 

लरधग तनयुक्त गने छ । ततनीहरुको परर्श्रममक सधचवरलयले तोक्ने छ । 
(२) करमको प्रकृतत हेर्ी Event Management सम्बन्धी करयाको लरधग बरदहर् बरट एक कम्पनी 

चयन गना सककने छ । 
(३) संघको ववश्व सम्मेलन तिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमर िदटएकर कमाचरर्ीहरुलरई सम्मेलनकर 

दौर्रन बिी करम गरे्वरपत ववशेष भत्तर तिर अततरर्क्त समय भत्तर उपल्ध गर्रउनु पनेछ । यो 
सुववधर नयरुँ करयाकरलको अध्यक्ष र् कोषरध्यक्षले थवीकृती ददए पतछ भुक्तरनी गनुा पनेछ ।  

(४) संघको ववश्व सम्मेलन तिर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशनमर करयार्त कमाचरर्ीहरुलरई िरजरको 
व्यवथिर गर्रउनु पनेछ । कमराचरर्ीहरुलरई ववहरन देिी बेलुकर अबेर् सम्म करया गना लगरए 
वरपत िरनरको व्यवथिर सधचवरलयले गनुा पनेछ । 

(५) सधचवरलयले सम्मेलनकर समयमर आयोजनर गरर्ने हरे्क गततववधधहरुको प्रततवेदन वर वववर्र् 
तयरर् गनाको लरधग संचरर् सम्बन्धी करया गने वर पेशरगत संथिर वर व्यष्ट्क्तलरई सम्झौतर पत्रमर 
हथतरक्षर् गर्ी चयन गना सक्नेछ । 

७. बाधा अड्काउ फुकाउाः  

यस ववतनयमरवली अनुसरर् करया गदरा कुनै बरधर, अड्करउ पना आएमर त्यथतो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले ववधरनसुँग नबरखझने गर्ी फुकरउन सक्नेछ ।  

८. यसै ननयमावली बमोष्ट्जम हुनेाः  

     यस तनयमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम हुनेछ ।  

९. खरेजी र बजाउाः  

(१) गैर्आवरसीय नेपरली ववश्व सम्मेलन सञ्चरलन सम्बन्धी तनयमरवली २०१९ िररे्ज गरर्एको छ । 
(२) गैर्आवरसीय नेपरली ववश्व सम्मेलन सञ्चरलन सम्बन्धी तनयमरवली २०१९ बमोष्ट्जम भए गरे्कर 

करम करर्बरही यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ । 
 

।।समरप्त।। 
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