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गैरआवासीय नेपाली संघ 
क्षेत्रीय तथा ववज्ञ, लगानी, श्रम, महिला, युवा लगायत ववषयगत सम्मेलन सञ्चालन 

सम्बन्धी ननयमावली, २०२१ 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट पररर्त भएको ममततिः २०२१ जुलरई १७ 

 

प्रस्तावना: गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन (संशोधधत ववधरन २०१७) को दफर १२ मर उल्लेखित ववज्ञ, लगरनी, 
श्रम, महिलर, युवर लगरयत ववषयगत सम्मेलन र् उपदफर १२.१ मर उल्लेखित के्षत्रीय सम्मेलनलरई व्यवष्ट्थित 
र् मयराहदत बनरउनको आवश्यक भएको िुुँदर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन 
२००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफर १७.६ को हदएको अधधकरर् प्रयोग गर्ी यो तनयमरवली बनरएको छ ।  
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यी तनयमिरुको नरम “गैर्आवरसीय नेपरली के्षत्रीय तिर ववज्ञ, लगरनी, श्रम, महिलर, युवर लगरयत 
ववषयगत सम्मेलन सञ्चरलन सम्बन्धी तनयमरवली, 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 । 
(ि) "ववधान" भन्नरले गरै्आवरसीय नेपरली संघको ववधरन २००३ (२०१७ संशोधन सहित) लरई जनरउनेछ 

।  
(ग) "अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई जनरउनेछ । 
(घ) "राष्ट्रिय समन्वय पररषद्" भन्नरले संघको र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई जनरउुँ ने छ । 
(ङ) "के्षत्रीय सम्मेलन" भन्नरले संघको ववधरनको उपदफर १२.१ अनुसरर् गरर्ने के्षत्रीय सम्मेलनलरई 

जनरउनेछ ।  
(च) "ववषयगत सम्मेलन" भन्नरले संघको ववधरनको दफर १२ अनुसरर् गरर्ने ववज्ञ, लगरनी, श्रम, 

महिलर, युवर लगरयत ववषयगत सम्मेलनलरई जनरउनेछ । 
(छ) "के्षत्रीय सम्मेलन आयोजक सममनत" भन्नरले के्षत्रत्रय सम्मेलनको आयोजनर गनाको लरधग सम्बष्ट्न्धत 

के्षत्रकर के्षत्रीय संयोजकको अध्यक्षतरबरट गहित के्षत्रीय सम्मेलन आयोजक सममततलरई जनरउनेछ 
। 

(ज) "के्षत्रीय सममनत" भन्नरले संघले ववधरनको दफर १९(क) बमोष्ट्जम गिन गरे्को के्षत्रीय सममततलरई 
जनरउनेछ । 

३. के्षत्रीय सम्मेलन संचालन सम्बन्धी प्रक्रियााः 
(१) संघको के्षत्रीय प्रत्येक २ वषामर एक चोटी ववश्व सम्मेलन निुने वषामर सम्बष्ट्न्धत के्षत्रमर आयोजनर 

गना सककने छ ।  
(२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर के्षत्रीय संयोजकसुँग समन्वय गर्ी के्षत्रीय 

सम्मेलनको, थिरन र् छलफलको सूची तोक्नेछ ।  
(३) के्षत्रीय सम्मेलनको आयोजनर संघ र् सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को संयुक्त आयोजनरमर 

संचरलन गरर्ने छ ।  
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(४) के्षत्रीय सम्मेलन आयोजनर गनाको लरधग सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर के्षत्रीय संयोजकको संयोजकत्वमर के्षत्रीय 
सम्मेलन आयोजक सममतत गिन गरर्ने छ ।  

(५) के्षत्रीय सम्मेलनको सधचवरलय सम्बन्धी सम्पूर्ा करया सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गनेछ 
।  

(६) के्षत्रीय सम्मेलन आयोजक सममततकर सदथयिरुको चयन के्षत्रीय सम्मेलन आयोजक सममततकर 
संयोजकले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदसुँग समन्वय गर्ी गनेछ । के्षत्रीय सम्मेलन 
आयोजक सममततमर बहिमर २५ जनर भन्दर बिी सदथय चयन गना परइने छैन ।  

(७) के्षत्रीय सम्मेलनको करयालरई तछटो र् सर्ल गनाको लरधग आयोजक सममततकर संयोजकले 
उपरध्यक्षिरु मध्ये एक जनरको संयोजकत्वमर ७ जनर सदथयिरु भएको एक Steering 
Committee गिन गना सक्ने छ । आवश्यक्तर अनुसरर् अन्य के्षत्रीय सम्मेलन वर ववषयगत 
सम्मेलनमर ववमभन्न उपसममततिरुको गिन गरर्ने छ र् ती गिन भएकर उपसममततिरुमर ११ जनर 
भन्दर बहि सदथय चयन गना परइने छैन । उपसममततकर सदथयिरुको चयन उपसममततकर 
संयोजकिरुले गनुा पनेछ । 

(८) के्षत्रीय सम्मेलनकर अवसर्मर गरर्ने करयाक्रमिरुको करया तरमलकर सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर के्षत्रीय 
संयोजकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् र् सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्सुँग समन्वय 
गर्ी तयरर् गनुा पने छ ।  

(९) के्षत्रीय सम्मेलनको करयाक्रमको तरमलकर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट अनुमोदन गर्रई सम्मेलन 
िुनु भन्दर हिक १५ हदन अगरडी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को वेभसरइटमर प्रकरमशत गनुा पनेछ 
।  

(१०) सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर के्षत्रीय संयोजकले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्सुँग समन्वय गर्ी 
के्षत्रीय सम्मेलनको अनुमरतनत आय ब्ययको थवीकृत बजेट सम्मेलन भन्दर १ महिनर अगरडी 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई उपलब्ध गर्रउनु पने छ । 

(११) के्षत्रीय सम्मेलनकर लरधग गिन भएकर प्रत्येक उपमसममततिरुकर संयोजकले आ-आफ्नर उपसममततले 
गरे्कर करयािरुको प्रततवेदन Steering Committee कर संयोजकलरई िरे्क १५ हदन मभत्र बुझरउनु 
पनेछ ।  

(१२) के्षत्रीय सम्मेलनको अध्यक्षतर सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर के्षत्रीय संयोजकले र् के्षत्रीय संयोजकको 
अनुपष्ट्थिततमर के्षत्रीय उपसंयोजकिरु मध्ये एक उपसंयोजकले गनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्िरुसंग समन्वय गर्ी अध्यक्षतर गने के्षत्रीय 
उपसंयोजकको चयन गनेछ । के्षत्रीय संयोजक वर उपसंयोजकको अनुपष्ट्थिततमर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्संग सल्लरि गर्ी चयन गरे्को 
व्यष्ट्क्तले के्षत्रीय सम्मेलनको अध्यक्षतर गने छ । 

(१३) के्षत्रीय सम्मेलन बिीमर ३ हदन सम्म आयोजनर गना सककने छ । पहिलो हदन उद्घरटन समरर्ोिकर 
सरिै अन्य समसरमतयक ववषयमर छलफल गरर्ने छ । दोश्रो हदन  सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्िरुकर गततववधधिरु, महिलर तिर युवर सम्मेलन र् तेश्रो हदन ववज्ञ सम्मेलनको 
आयोजनर गरर्नेछ । के्षत्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको हदन देिी १ महिनर मभत्र सम्बष्ट्न्धत के्षत्रकर 
संयोजकले के्षत्रीय सम्मेलनको गततववधध तिर आधिाक प्रततवेदन अतनवरया रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्मर पेश गनुापनेछ ।  
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(१४) के्षत्रीय सम्मेलन भौततक वर अनलरईन मरध्यमबरट गने सककनेछ ।  
४. ववषयगत सम्मेलन संचालन सम्बन्धी प्रक्रियााः 

(१) ववश्वकर ववमभन्न मुलुकिरुमर नेपरलीिरुले आजेको ववमभन्न सीप, ज्ञरन, प्रववधध तिर कौशल एवं 
अनुभवलरई नेपरलको समदृ्धधमर उपयोग गनाको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले नेपरल मभत्र 
वर बरहिर् एक ववज्ञ सम्मेलनको आयोजनर गना सक्नेछ । 

(२) नेपरलको सरमरष्ट्जक आधिाक के्षत्रमर टेवर पुर् यरउनको लरधग लगरनी तिर अन्य ववषयगत सम्मेलन 
गना सक्नेछ ।  

(३) ववज्ञ सम्मेलन प्रत्येक २ वषामर एक पटक आयोजनर गरर्नेछ । 
(४) ववज्ञ वरिेको अन्य ववषयगत सम्मेलन आवश्यकतर अनुसरर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को तनर्ाय 

बमोष्ट्जम गरर्नेछ ।  
(५) ववषयगत सम्मेलनिरु समय, ममतत, थिरन र् छलफलकर ववषयवथतु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 

परर्षद्ले तोके अनुसरर् िुनेछ ।  
(६) ववषयगत सम्मेलनको आयोजनकर गनाकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अध्यक्षको 

नेततृ्वमर ववषयगत सम्मेलन आयोजक सममतत गिन िुनेछ ।  
(७) ववषयगत सम्मेलनको आयोजक सममततकर सदथयिरु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोके अनुसरर् 

िुनेछ । 
(८) ववषगत सममततको सिज व्यवथिरपन र्  सञ्चरलन गनाकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी 

सधचवरलयले नै Steering Committee को करया गनेछ ।  
(९) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले ववषयग सम्मेलनको िप व्यवथिरपन गनाकर लरधग आवश्यकतर 

अनुसरर् ववमभन्न ् उपमसममतिरु गिन गने सक्नेछ । उपसममततकर संयोजक र् सदथयिरु 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् तोकेकर व्यष्ट्क्त िुनेछन ्।  

(१०) ववषयगत सम्मेलनको अवसर्मर गरर्ने करयाक्रमको करया तरमलक अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी 
सधचवरलयले तोके अनुसरर् िुनेछ ।  

(११) ववषयगत सम्मेलन भौततक वर अनलरईन मरध्यमबरट आयोजनर गना सककनेछ । 
५. नाम दताा तथा सिभागीतााः 

(१) के्षत्रीय तिर ववषयगत सम्मेलनमर आमन्त्रीत नेपरल सर्करर्, नेपरलकर नीजी के्षत्रकर संघ संथिर, 
ववमभन्न र्रजनैततक दलकर नेतरिरु, कूटनीततक तनयोगकर प्रमुििरु, नीष्ट्ज के्षत्रकर उद्योगी तिर 
व्यवसरयीिरु, अन्तर्राष्ट्रिय तिर र्रष्ट्रिय संघ संथिरकर प्रमुििरु, बुद्धधजीवविरु, संचरर्कमीिरुकर 
सरिै गैर्आवरसीय नेपरलीिरुको सिभरगीतर र्िने छ ।  

(२) सम्मेलनमर सिभरगीतरकर लरधग इच्छुक नेपरली तिर गैर्आवरसीय नेपरलीिरुले आयोजक र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले तोकेको दतरा शुल्क बुझरइ आफ्नो नरम दतरा गना सक्ने छ । 

(३) नरम दतरा गर्रएकर प्रतततनधधिरुले के्षत्रीय तिर ववषयगत सम्मेलन सम्बन्धी प्रकरशन र् सरमग्रीिरु 
परउनुकर सरिै के्षत्रीय तिर ववषयगत सम्मेलनकर लरधग आयोजनर गने हदवर र् र्रत्री भोजमर 
सिभरगी िुन परउने छन ्। 
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६. साझेदारीाः 
(१) के्षत्रीय सम्मेलनले सम्बष्ट्न्धत के्षत्रमर र्िेकर गैर्आवरसीय नेपरली समुदरय मरझ आफ्नो सोच र् 

व्यवसरय प्रबद्ाधन गना इच्छुक प्रततरिरन तिर व्यष्ट्क्तिरुलरई के्षत्रीय सम्मेलनको सरझेदरर् 
(Partner/Sponsor) अवसर् प्रदरन गना सक्ने छ । 

(२) ववषयगत सम्मेलनमर इच्छुक प्रततरिरन तिर व्यष्ट्क्तिरुलरई ववषयगत सम्मेलनको सरझेदरर् 
(Partner/Sponsor) अवसर् प्रदरन गना सक्ने छ । 

(३) के्षत्रीय सम्मेलन वर ववषयगत सम्मेलनमर Platinum, Gold तिर Silver प्ररयोजक िुनुको 
अततरर्क्त हदवर भोज, र्रत्री भोज लगरयतकर ववमभन्न इभेण्ट प्ररयोजन गरे्र् आफ्नो सरझेदरर्ी 
देिरउन सककने छ । 

(४) सरझेदरर्ीको ववथततृ वववर्र् संघको वेभसरइट www.nrna.org बरट प्ररप्त गना सककने छ । 
७. बाधा अड्काउ फुकाउाः  

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

८. यसै ननयमावली बमोष्ट्जम िुनेाः  
     यस तनयमरवलीमर लेखिएकर कुर्रिरुको िकमर यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम िुनेछ ।  
९. खरेजी र बजाउाः  

(१) गैर्आवरसीय नेपरली संघ के्षत्रीय सम्मेलन, भेलर तिर बैिक संचरलन सम्बन्धी तनयमरवली २०१९ 
िररे्ज गरर्एको छ । 

(२) गैर्आवरसीय नेपरली संघ के्षत्रीय सम्मेलन, भेलर तिर बैिक सञ्चरलन सम्बन्धी तनयमरवली २०१९ 
बमोष्ट्जम भए गरे्कर करम करर्बरिी यसै तनयमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरतननेछ । 

 
।।समरप्त।। 

 

http://www.nrna.org/

