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मार्य त  

संघका साधरणसभाका प्रबतबनधीहरु  

 

बवषर्ः बवधान संशोधन सुझाव िारे ।  

 

गैरआवासीय नपेाली संघ, अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको ष्ट्वधानमा आवश्यकतानसुार सशंोधन प्रस्ताव तयार गना अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले् एक ष्ट्वधान संशोधन सष्ट्मष्ट्त गठन गरेको 

छ । यस सष्ट्मष्ट्तले मलूतः १०औ महाष्ट्धवेशनमा दषे्ट्िएका प्रष्ट्तष्ट्नधी छनोट, सदस्यता व्यवस्थापन र ष्ट्नवााचन सम्बष्ट्न्ध ष्ट्बषयमा छलफल गरी ष्ट्वधान संशोधनको प्रारष्ट्म्िक प्रस्ताव पेश 

गरेको छ । यस सशंोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय र अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद, अष्ट्ियन्ता, शिुष्ट्चन्तक र आम गैरआवासीय नपेालीहरुबाट आएका सझुावहरु सकंलन गरी अष्ट्न्तम मस्यौदा 

तयारी गरी अक्टोबर १०-१३ मा हुन ेसाधारणसिा िन्दा पष्ट्हले यहााँहरु समक्ष पनुः पेश गररने समते जानकारी गराइन्छ ।  

 

यस सष्ट्मष्ट्त अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारीहरुको ष्ट्नवााचन सम्पणूा पष्ट्जजकृत सदस्यहरूबाट अनलाईन माफा त गनुा पने ष्ट्तर सकरात्मक रहकेो छ । यसको लाष्ट्ग ष्ट्नम्न न्यनुतम 

पवूााधारहरु  तयार गनुा पने छ ।  

१) सदस्य स्वयमले सदस्यता शलु्क ष्ट्तरी सदस्य बन्न सषु्ट्नष्ट्ित गने । 

२) सदस्य बन्न योग्यता पगेुको प्रमाष्ट्णत हनुे कागजात (सम्बष्ट्न्धत देशमा बसोबास िएको प्रमाष्ट्णत हुन ेव्यष्ट्िगत पररचयपत्र)  एमआईएस प्रणाली माफा त अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदमा 

पेश गने र उनीहरुको कागजात स्वतन्त्र रुपमा चेकजााँच गने व्यवस्था गने ।  

३) आफै सदस्य बन्ने र आफै मतदान गने व्यवस्थाको सषु्ट्नष्ट्ित गना फेस िेररष्ट्फकेसन माफा त सदस्य बन्न र मतदान गना अष्ट्नवाया गने ।  

 

२०२३ को ष्ट्नवााचनमा माष्ट्थका प्रयोगहरू पररक्षण गरेर २०२५ बाट अनलाईन माफा त प्रत्यक्ष मतदान गदाा सरुष्ट्क्षत हुने सष्ट्मष्ट्तको सझुाव छ ।  

 

संशोधनको प्रस्तावको सारांशः 
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१) १०औ महाष्ट्धवेशनमा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध छनोटमा देष्ट्िएका अस्पष्टता र व्यवहारमा उताना असहज िएका प्रावधानहरूलाई संवोधन गररएको छ । 

२) २५% प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु ष्ट्नवााष्ट्चत हुन े व्यवस्था हटाइएको  ।     

३) राष्ट्रिय समन्वय पररषदका नवष्ट्नवााष्ट्चत अध्यक्षहरु र अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका वतामान संरक्षक, सल्लाहकार, संघलाई उल्लेिनीय आष्ट्थाक सहयोग गने व्यष्ट्िहरु, पवूा 

अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सष्ट्चवालयका सदस्यहरु लाई स्वतः प्रष्ट्तष्ट्नधी हुने नयााँ व्यवस्था गररएको छ  । 

४) राष्ट्रिय समन्वय पररषदका अध्यक्षहरुलाई पदेन अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद सदस्य हुन ेव्यवस्था गररएको छ ।  

५) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारीको संख्या बढाइएको छ, दोश्रो पसु्ताको गैरआवासीय नपेाली संयोजकको थप पद सजृना गररएको छ । 

६) ५००० िन्दा बष्ट्ढ सदस्य हुन ेके्षत्रबाट थप के्षत्रीय उप संयोजकको पद थष्ट्पएको छ । 

७) संरक्षक पररषदको ष्ट्नयषु्ट्ि र अष्ट्धकारमा संशोधन गररएको छ ।  

८) साधारणसिा र महाष्ट्धवेशन दइु प्रकारको सरंचना प्रस्ताव गररएको छ ।  

९)  मतदान अनलाईनबाट वा काठमाडौमा उपष्ट्स्थत िएर ईलेष्ट्क्िक रुपमा गना सष्ट्कने व्यवस्था गररएको छ ।   

       

ष्ट्वधान संशोधन सष्ट्मष्ट्त २०२१-२३ 

१० सेप्टेम्बर २०२२  
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गैरआवासीर् नेपाली संघको बवधान २००३ (२०२१ को संशोधन सबहत) 

१० अक्टोवरमा आयोजित साधरणसभामा प्रस्तुत हुने सशंोधनको प्रस्ताव 
 

दर्ा÷ 

उपदर्ा 

साबवकको बवधान २०२१ मा व्र्वस्था संशोबधत प्रस्ताव 

 

संशोधनका कारण तथा सुझाव 

 

१३.७  अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवशेनमा मतदान अष्ट्धकार सष्ट्हत 

िाग ष्ट्लनका लाष्ट्ग सम्बष्ट्न्धत राष्ट्रिय समन्वय पररषदले् 

अनसुचूी ६ अनसुारको संख्यामा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध चयन गन े

छन ्।  
 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध चयन प्रष्ट्िया ष्ट्नम्नानसुार हनुेछ ।  

क) राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनबाट २५ प्रष्ट्तशत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु 

ष्ट्नवााष्ट्चत हुनेछन ् । महाधिवेशन प्रधिधनधिका धनधति 

धिइन े उतमिेवारीलाई अन्य पिको उतमिेवारीले बाधा 

पाने छैन ्। 

ि) मधहला, यवुा सधहि गैरआवासीय नेपाली 

अधियानमा उल्लेख्य योगिान गरेका व्यधिहरु मध्येबाट 

१० प्रधिशि राष्ट्रिय समन्वय पररषदले् ष्ट्सफाररस गने छ 

। 

ग) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् र राष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ा वितमान र ष्ट्वगतमा काम गररसकेका 

व्यधिहरुबाट ६५% प्रधिधनधि चयन हुन े छन ् । यी 

प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको चयन अनसुचूी ६(क) अनसुार गनुा पनेछ 

। अनसुचुीको व्यवस्था अनसुार ।   

घ) अन्तरााष्ट्रिय कायतकारी सधचवालय (आइइएस) को 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनमा मतदान अष्ट्धकार सष्ट्हत िाग 

ष्ट्लनका लाष्ट्ग सम्बष्ट्न्धत राष्ट्रिय समन्वय पररषदले् 

अनसुचूी ६ अनसुारको सखं्यामा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध चयन गने छन ्। 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको छनोट, प्रमाष्ट्णकरण लगायतका अन्य 

व्यवस्था ‘अन्तरााष्ट्रिय प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध व्यवस्थापन सम्बष्ट्न्ध  

ष्ट्नयमावली’ अनसुार हुनेछ ।   

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध छनोटदषे्ट्ि राष्ट्रिय समन्वय पररषदका सदस्यता 

व्यवस्थापन र ष्ट्नवााचन प्रष्ट्ियाहरूको व्यवस्थापन तथा 

सपुररवेक्षण गना एक ‘सदस्यता व्यवस्थापन र प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध 

छनोट सष्ट्मष्ट्त’ गठन गररनेछ । ‘सदस्यता ष्ट्वतरण र 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध छनोट सष्ट्मष्ट्त’ मा सम्बष्ट्न्धत राष्ट्रिय समन्वय 

पररषदका बाहलबाला अध्यक्ष, सम्बष्ट्न्धत के्षत्रका के्षत्रीय 

संयोजक, अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सष्ट्चवालयले ष्ट्सफाररस 

गरेका ३ जना  सदस्यहरु रहनेछन ्।    

 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध चयन प्रष्ट्िया ष्ट्नम्नानसुार हनुेछ ।  

क) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् र राष्ट्रिय समन्वय 

पररषदमा एक कायाकाल काम गरर सकेका व्यधिहरुबाट 

९०% प्रधिधनधि चयन हुन ेछन ्। 

। यी प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको चयन अनसुचूी ६(क) अनसुार 

१०औ अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवशेनका दषे्ट्िएका 

अस्पष्टता र गनुासोलाई संवोधन गनाका लाष्ट्ग । 
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ष्ट्सफाररसमा संघको अध्यक्षले ससंारिरबाट बढीमा १५ 

जना  प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध मनोष्ट्नि गनेछन ्। 

उल्लेि िएको प्राथष्ट्मकताको आधारमा गनुा पनेछ ।  

 

ि) गैरआवासीय नेपाली संघसाँग ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्कष्ट्समले 

आवद्द िइ योगदान गरेका व्यिीहरु मध्यबाट बााँष्ट्क १०% 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको छनोट राष्ट्रिय समन्वय पररषदले गनेछ । 

 

ग) अन्तरााष्ट्रिय कायतकारी सधचवालय (आइइएस) को 

ष्ट्सफाररसमा सघंको अध्यक्षले संसारिरबाट बढीमा ३५ 

जना  प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध मनोष्ट्नि गनेछन ्। 

यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध मध्य १० जना प्राष्ट्िक र पशेागत व्यिीहरु 

(अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद,् राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा 

पेशागत र प्राष्ट्वष्ट्धक सष्ट्मष्ट्तमा बसेर काम गरेका सष्ट्हत) 

हुन ुपनेछ ।  

 

घ) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका बहालवाला 

पदाष्ट्धकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरु, 

मानाथा पररषद सदस्यहरु र नवष्ट्नवााष्ट्चत अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषद सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय पररषदका नव 

ष्ट्नवााष्ट्चत र ष्ट्नवतामान अध्यक्षहरु स्वतः प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुनेछन ्

।  

ङ) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई पष्ट्छल्लो 

कायाकालमा रु १० लाि बराबर आष्ट्थाक सहयोग गरेका 

व्यिीहरु आसन्न महाष्ट्धवेशनमा स्वतः प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुनेछन ्। 

 

च) पवूा अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सष्ट्चवालयका सदस्यहरु ।       
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दफा (ग-च) का प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु अनसुचूी ६ (क) मा तोकेको 

साँख्या बाहकेका हुनेछन ् । यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको आवेदन 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले ष्ट्लनेछ ।  योग्य व्यिीहरुको 

सचुी अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद सष्ट्चवालयले 

अध्यावष्ट्धक गरेर प्रकाष्ट्सत गनेछ ।  

 

१४. अन्तरायबरिर् महाबधवेशन र वाबषयक 

साधरणसभाका काययहरु : 

संघको साधरणसिा प्रत्येक वषा गररने छ । अन्तरााष्ट्रिय 

महाष्ट्धवेशन प्रत्येक दईु वषामा गररनेछ । महाष्ट्धवशेन हुन े

वषाको साधारणसिा सोही महाष्ट्धवेशनमा गररनेछ । 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनले अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो पदाष्ट्धकारीहरुको ष्ट्नवााचन गनेछ । 

महाष्ट्धवेशन र सािारणसिाका प्रष्ट्तष्ट्नधिहरु दफा १३.७ 

अनसुार हुनेछन ् । महाष्ट्धवशेन नहुने वषामा गत 

महाष्ट्धवेशनका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु नै साधारणसिाका   

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुन े छन ् । प्रधिधनधि हुन गैरआवासीय 

नेपालीको हधैसयि कायम रहकेो हुनपुनेछ । महाधिवेशन 

र साधारणसिाको सचूना र छलफलका धवषयहरु 

कधतिमा एक मष्ट्हना अगाष्ट्ड सावतजधनक गनुा पने छ ।  

महाष्ट्धवेशन तथा साधारणसिामा उपष्ट्स्थष्ट्त जनाउन े

संख्यालाई गणपरुक संख्या माधननेछ । महाधिवेशन िथा 

साधरणसिा अनलाईन अथवा िौष्ट्तकरुपमा उपष्ट्स्थत 

िई गना सष्ट्कनेछ । 
 

साधरणसभाको कार्यहरु देहार् िमोबजम हुने छन ्

अन्तरायबरिर् महाबधवेशन र वाबषयक साधरणसभाका 

काययहरु : 

संघको साधरणसिा प्रत्येक वषा गररने छ । अन्तरााष्ट्रिय 

महाष्ट्धवेशन प्रत्येक दईु वषामा गररनेछ । महाष्ट्धवशेन हुन े

वषाको साधारणसिा सोही महाष्ट्धवेशनमा गररनेछ । 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनले अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो 

पदाष्ट्धकारीहरुको ष्ट्नवााचन गनेछ । 

महाष्ट्धवेशनका प्रष्ट्तष्ट्नधिहरु दफा १३.७ अनसुार र 

साधरणसिाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध १४.१ अनसुार चयन हनुेछन।् 

महाष्ट्धवेशन नहनु ेवषामा गत महाष्ट्धवेशनका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु 

नै साधारणसिाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुने छन ् । प्रधिधनधि हुन 

गैरआवासीय नेपालीको हधैसयि कायम रहकेो हुनपुनेछ । 

महाधिवेशन र साधारणसिाको सचूना र छलफलका 

धवषयहरु कधतिमा एक मष्ट्हना अगाष्ट्ड सावतजधनक गनुा पन े

छ ।  

महाष्ट्धवेशन तथा साधारणसिामा उपष्ट्स्थष्ट्त जनाउन े

संख्यालाई गणपरुक संख्या माधननेछ ।  

। महाधिवेशन िथा साधरणसिा अनलाईन अथवा 

िौष्ट्तकरुपमा उपष्ट्स्थत िई गना सष्ट्कनेछ । िौष्ट्तक रुपमा 

उपष्ट्स्थत हनु नसक्ने प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको लाष्ट्ग  

संघको नीधि िय गने, धबिान संशोिन र 

कायतक्रमहरुको ियका लाधग सािारण सिा गनत पन े

िएको तथा गैरआवासीय नपेाली सम्बष्ट्न्ध 

ष्ट्नयमावली, २०६६ को ष्ट्नयम १३ अनरुुप एकरुपता 

कायम गना ।  
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१४.१  अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट सजचाष्ट्लत 

ष्ट्ियाकलापहरुलाई मलू्याकंन गन े र 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदल्ाई ष्ट्नदेशन ष्ट्दने । 

१४.२  संघको उद्दशे्य प्राष्ट्िको लाष्ट्ग संघको नीष्ट्तहरु 

तय गने । 

१४.३  आवश्यकता अनसुार संघको ष्ट्वधानको 

संशोधन गने । 

१४.४  संघको नीष्ट्त तथा कायािमहरुको ष्ट्नमााण र 

ष्ट्वकास गने । 

१४.५  धवषयगि िथा के्षत्रीय सतमलेनहरु, संघका 

ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्विागहरु, सष्ट्मष्ट्तहरु एवं राष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ा प्रष्ट्तवदेनहरुलाई अनमुोदन 

गने । 

१४.६ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा ष्ट्वष्ट्िन्न 

प्रष्ट्तवेदनहरु, द्वय–वाष्ट्षाक ष्ट्ियाकलापहरु र 

लेिा परीक्षण प्रष्ट्तवदेनलाई अनमुोदन गने ।  

१४.७   लेिा पररक्षकको ष्ट्नयधुि गने । 

१४.८ धनवातचन सधमधि, अनशुासन सधमधि, धविान 

व्याख्या सधमधिको आवश्यकिा अनसुार चयन 

गने । कारणबस चयन हनु संिव निएको 

ष्ट्स्थष्ट्तमा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले चयन 

गने छ ।  

१४.९ साधारणसिाको कामकावााहीको ष्ट्ववरण 

(माइन्यटु) को प्रमाष्ट्णकरण वाष्ट्षाक 

साधारणसिाको अध्यक्षता गने व्यधिले गने छ 

।  

अनलाईनलाईन माफा त साधरणसिामा िाग ष्ट्लन र 

ष्ट्नवााचनमा मतदानको व्यवस्था गनुा पनछे  ।   

साधरणसभाको कार्यहरु देहार् िमोबजम हुने छन ्

१४.१  अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट सजचाष्ट्लत 

ष्ट्ियाकलापहरुलाई मलू्याकंन गने र अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदल्ाई ष्ट्नदेशन ष्ट्दने । 

१४.२  संघको उद्दशे्य प्राष्ट्िको लाष्ट्ग संघको नीष्ट्तहरु तय 

गने । 

१४.३  आवश्यकता अनसुार सघंको ष्ट्वधानको संशोधन 

गने । 

१४.४  संघको नीष्ट्त तथा कायािमहरुको ष्ट्नमााण र 

ष्ट्वकास गने । 

१४.५  धवषयगि िथा के्षत्रीय सतमलेनहरु, संघका 

ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्विागहरु, सष्ट्मष्ट्तहरु एव ं राष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ा प्रष्ट्तवदेनहरुलाई अनमुोदन 

गने । 

१४.६ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा ष्ट्वष्ट्िन्न 

प्रष्ट्तवेदनहरु, द्वय–वाष्ट्षाक ष्ट्ियाकलापहरु र लेिा 

परीक्षण प्रष्ट्तवदेनलाई अनमुोदन गने ।  

१४.७   लेिा पररक्षकको ष्ट्नयधुि गने । 

१४.८ धनवातचन सधमधि, अनशुासन सधमधि, धविान 

व्याख्या सधमधिको आवश्यकिा अनसुार चयन 

गने । कारणबस चयन हुन संिव निएको 

ष्ट्स्थष्ट्तमा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले चयन 

गने छ ।  

१४.९ साधारणसिाको कामकावााहीको ष्ट्ववरण (माइन्यटु) 
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को प्रमाष्ट्णकरण वाष्ट्षाक साधारणसिाको अध्यक्षता गने 

व्यधिले गने छ । 

१४.१० साधारण सभाका प्रबतबनबध जिम्िािुसार 

हुिेछि: 

१) अन्िराष्ट्रिय समन्वय पररषदका वितमान पिाधिकारी 

िथा सिस्यहरु 

२) अन्िराष्ट्रिय समन्वय पररषदका संरक्षक, 

सल्लाहकारहरु र मानाथत पररषि सिस्यहरु 

३) अन्िराष्ट्रिय समन्वय पररषदका नव ष्ट्नवााष्ट्चत 

सदस्यहरु ।  

४) नव ष्ट्नवााष्ट्चत राष्ट्रिय समन्वय पररषदका अध्यक्ष, 

महासष्ट्चव र कोषाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय समन्वय 

पररषिले िोकेका थप २ जना प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध ।  

५) ष्ट्नवतामान राष्ट्रिय समन्वय पररषिका अध्यक्ष, 

महासष्ट्चव र कोषाध्यक्ष ।   

६) अन्िराष्ट्रीय कायतकारी सधचबालयको धसफारीसमा 

अध्यक्षले मनोनयन गरेका पेशागि, ष्ट्वज्ञ िथा 

मधहला सष्ट्हत ३५ जना प्रधिधनिीहरु ।  

साधरणसिाको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध बन्न महाष्ट्धवेशन प्रष्ट्तष्ट्नधीमा 

अष्ट्नवाया रुपमा छाष्ट्नएको हनु ुपनेछ । यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नहरुको 

नामावली साधरणसिा िन्दा पष्ट्हले प्रकाशन गनुा पनेछ ।  

माथीको मापदण्डमा नपरेका दफा १३.७ अनसुारका 

महाष्ट्धवेशन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरु साधरणसिामा पयावेक्षकको 

रुपमा िाग ष्ट्लन सक्न े छन ् तर उनीहरुको मतदाष्ट्धकार 

हुने छैन ।   
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साधरणसिाका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको कायाावष्ट्ध अको 

महाष्ट्धवेशन सम्पन्न निए सम्मका लाष्ट्ग हनुेछन ्।   

१५.   संघको बवशेष साधारणसभा: अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो दईु ष्ट्तहाई िन्दा बढीको सहमष्ट्तमा वा वाष्ट्षाक 

साधारणसिाको ष्ट्नदेशनमा ष्ट्वशेष साधारणसिा 

बोलाउन सष्ट्कने छ । ष्ट्वशेष साधारणसिा सामान्यत 

ष्ट्नणाय/ष्ट्नदशेन गरेको तीन मष्ट्हना ष्ट्ित्र गनुा पने छ । 

ष्ट्वशेष साधारणसिा को अध्यक्षता अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ा अध्यक्षले गने छन ् । ष्ट्नजको अनपुष्ट्स्थष्ट्तमा 

उपाध्यक्षहरु मध्येबाट एक जनाले ष्ट्वशेष 

साधारणसिाको अध्यक्षता गने छन ् । पधछल्लो 

महाधिवेशनका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु न ै ष्ट्वशेष साधारणसिाका 

प्रधिधनधि हुनेछन ् । प्रधिधनधि हुन गैरआवासीय 

नेपालीको हधैसयि कायम रहकेो हुनपुनेछ ।  ष्ट्वशेष 

साधारणसिाको सचूना र छलफलका धवषयहरु   एक 

मष्ट्हना अगाष्ट्ड सावतजधनक गनुा पने छ ।  

धवशेष साधारणसिामा उपष्ट्स्थष्ट्त जनाउने संख्यालाई 

गणपरुक संख्या माधननेछ । धवशेष साधारणसिा  

अनलाईन अथवा िौष्ट्तक रुपमा उपष्ट्स्थत िई गना 

सष्ट्कनेछ । 

संघको बवशेष साधारणसभा: अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो दईु ष्ट्तहाई िन्दा बढीको सहमष्ट्तमा वा वाष्ट्षाक 

साधारणसिाको ष्ट्नदेशनमा ष्ट्वशेष साधारणसिा बोलाउन 

सष्ट्कने छ । ष्ट्वशेष साधारणसिा सामान्यत ष्ट्नणाय/ष्ट्नदेशन 

गरेको तीन मष्ट्हना ष्ट्ित्र गनुा पने छ । ष्ट्वशेष साधारणसिा 

को अध्यक्षता अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा अध्यक्षले 

गने छन ् । ष्ट्नजको अनपुष्ट्स्थष्ट्तमा उपाध्यक्षहरु मध्येबाट 

एक जनाले ष्ट्वशेष साधारणसिाको अध्यक्षता गने छन ् । 

पधछल्लो साधरणसिा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु न ै ष्ट्वशेष 

साधारणसिाका प्रधिधनधि हुनेछन ् । प्रधिधनधि हुन 

गैरआवासीय नेपालीको हधैसयि कायम रहकेो हुनपुनेछ ।  

ष्ट्वशेष साधारणसिाको सचूना र छलफलका धवषयहरु   

एक मष्ट्हना अगाष्ट्ड सावतजधनक गनुा पने छ ।  

धवशेष साधारणसिामा उपष्ट्स्थष्ट्त जनाउने सखं्यालाई 

गणपरुक सखं्या माधननेछ । धवशेष साधारणसिा  

अनलाईन अथवा िौष्ट्तक रुपमा उपष्ट्स्थत िई गना 

सष्ट्कनेछ । 

साधरणसिा प्रष्ट्तष्ट्नधी व्यवस्था गररएकोले 

महाष्ट्धवेशका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको सट्टा साधरणसिाका 

प्रष्ट्तष्ट्नधी िष्ट्न सचाइएको ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१६ संरक्षक पररषद ्: गैरआवासीय नपेाली संघ अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदमा रही योगदान गररसकेका 

व्यष्ट्ित्वहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघको 

बहृत्तरदायरा ष्ट्ित्र रही ष्ट्नरन्तर गैरआवासीय नेपाली सघं 

र गैरआवासीय नपेालीहरुको ष्ट्हतका लाष्ट्ग योगदान गना 

र गैरआवासीय नपेाली संघको ष्ट्वश्वव्यापी स्वरुपलाई 

संरक्षक पररषद ्: गैरआवासीय नपेाली संघ अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदमा रही योगदान गररसकेका 

व्यष्ट्ित्वहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघको 

बहृत्तरदायरा ष्ट्ित्र रही ष्ट्नरन्तर गैरआवासीय नेपाली सघं 

र गैरआवासीय नपेालीहरुको ष्ट्हतका लाष्ट्ग योगदान गना 

र गैरआवासीय नपेाली संघको ष्ट्वश्वव्यापी स्वरुपलाई 

संरक्षक पररषदमा पवुा अध्यक्षहरुको सहिाष्ट्गताको 

आबश्यकता िएको र संघको उच्चतम ष्ट्नकाय 

साधरणसिा हुने मान्यता कायम राख्न ।  
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मजबतु पादै गैरआवासीय नपेालीहरुको एकताका लाष्ट्ग 

योगदान गना एक प्रमिू संरक्षक सष्ट्हत बष्ट्ढमा पााँच जना 

संरक्षक रहकेो संरक्षक पररषदक्ो व्यवस्था हुनेछ । 

संरक्षक पररषद सदस्यहरुको चयन अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदले् दईु वषाका लाष्ट्ग गनेछ ।   

 

१६.१  संरक्षक पररषद्को अबधकार : 

१६.१.१ गैरआवासीय नपेाली संघको हरेक तहका 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरुमा सररक हनु पाउने । 

१६.१.२ गैरआवासीय नपेाली संघको हरेक सचूनाहरु 

प्राि गना पाउने । 

१६.१.३ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा बैठकहरुमा 

िाग ष्ट्लन पाउन ेतर मतदान गना नपाउने र कोरमका 

लाष्ट्ग गणना नहुन े। 

१६.१.४ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ्ष्ट्नष्ट्श्िय रहन 

गएमा वा अत्यन्तै ष्ट्ववाष्ट्दत िई संस्था ष्ट्विाष्ट्जत हनुे 

अवस्थाको सजृना िएमा संरक्षक पररषदले् अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदल्ाई बैठक बस्न ष्ट्नदेशन ष्ट्दन ेर बैठक 

बस्न नसके वा ष्ट्नदेशनको पालना निए सम्पणूा राष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ो अध्यक्षहरुको िेला आयोजना गने र 

संस्थाको संरक्षण गने । 

१६.२. संरक्षक पररषद्को काम कतयव्र् : 

१६.२.१ संघले अवलम्बन गन ेहरेक नीष्ट्त बमोष्ट्जम 

काया सम्पादन गने । 

१६.२.२ संघले अष्ट्घ सारेका कायािमहरु सम्पन्न गना 

आफ्नो तफा बाट योगदान गने । 

मजबतु पादै गैरआवासीय नपेालीहरुको एकताका लाष्ट्ग 

योगदान गना एक प्रमिू संरक्षक सष्ट्हत बष्ट्ढमा पााँच जना 

संरक्षक रहकेो संरक्षक पररषदक्ो व्यवस्था हुनेछ । 

संघका पवुा अध्यक्षहरु रहकेो एक संरक्षक पररषदक्ो 

व्यवस्था हुनेछ । संरक्षक ष्ट्नयषु्ट्ि गदाा सम्बष्ट्न्धत व्यिीको 

ष्ट्स्वकृष्ट्त ष्ट्लन ुपनेछ । संरक्षक पररषद 

सदस्यहरुको चयन 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदले् दईु वषाका लाष्ट्ग गनेछ ।  

 

१६.१  संरक्षक पररषद्को अबधकार : 

१६.१.१ गैरआवासीय नपेाली संघको हरेक तहका 

गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरुमा सररक हनु पाउने । 

१६.१.२ गैरआवासीय नपेाली संघको हरेक सचूनाहरु प्राि 

गना पाउने । 

१६.१.३ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा बैठकहरुमा िाग 

ष्ट्लन पाउने तर मतदान गना नपाउने र कोरमका लाष्ट्ग गणना 

नहुन े। 

१६.१.४ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ्ष्ट्नष्ट्श्िय रहन गएमा 

वा अत्यन्तै ष्ट्ववाष्ट्दत िई संस्था ष्ट्विाष्ट्जत हुने अवस्थाको 

सजृना िएमा संरक्षक पररषदले् अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदल्ाई बैठक बस्न ष्ट्नदेशन ष्ट्दने र बैठक बस्न नसके 

वा ष्ट्नदेशनको पालना निए सम्पणूा राष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो अध्यक्षहरुको िेला आयोजना गने र संस्थाको 

संरक्षण गने । 

 

१६.२. संरक्षक पररषद्को काम कतयव्र् : 
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१६.२.३ संघको अनरुोध बमोष्ट्जम ष्ट्वष्ट्िन्न राष्ट्रिय तथा 

अन्तरााष्ट्रिय स्तरका ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्नकायहरुमा वा 

फोरमहरुमा ष्ट्वष्ट्वध ष्ट्वषयहरुका लाष्ट्ग संघको 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने । 

१६.२.४  संघले तोकेका अन्य कामहरु गन े। 

 

१६.२.१ संघले अवलम्बन गन ेहरेक नीष्ट्त बमोष्ट्जम काया 

सम्पादन गने । 

१६.२.२ संघले अष्ट्घ सारेका कायािमहरु सम्पन्न गना 

आफ्नो तफा बाट योगदान गने । 

१६.२.३ संघको अनरुोध बमोष्ट्जम ष्ट्वष्ट्िन्न राष्ट्रिय तथा 

अन्तरााष्ट्रिय स्तरका ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्नकायहरुमा वा फोरमहरुमा 

ष्ट्वष्ट्वध ष्ट्वषयहरुका लाष्ट्ग संघको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गन े। 

१६.२.४  संघले तोकेका अन्य कामहरु गन े। 

 

१७.२ अन्तरायबरिर् समन्वर् पररषदमा बनम्न पदहरु हुने 

छन ्: 

अध्यक्ष           – १ 

उपाध्यक्ष                                          – ६                   

(एक मष्ट्हला र एक यवुा अधनवायत) 

महासष्ट्चव                      – १ 

सधचव (एक मष्ट्हला अधनवायत)                –  ४ 

कोषाध्यक्ष                                 –   १ 

सह-कोषाध्यक्ष                                 –  २ 

(एक मष्ट्हला अधनवायत)      

प्रविा                          – १  (अध्यक्षले चयन गने ) 

मधहला संयोजक        –       १ 

यवुा संयोजक           –      १ 

के्षष्ट्त्रय संयोजक         – ६ 

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय उपसंयोजक      – ६  (कष्ट्म्तमा) 

के्षष्ट्त्रय मष्ट्हला संयोजक – ६  

अन्तरायबरिर् समन्वर् पररषदमा बनम्न पदहरु हुने छन ्: 

अध्यक्ष           – १ 

वररष्ठ उपाध्यक्ष                                 – १ 

उपाध्यक्ष                                          – ६                   

मष्ट्हला उपाध्यक्ष                                 – १ 

यवुा उपाध्यक्ष                                     – १  

महासष्ट्चव                      – १ 

उपमहासष्ट्चव                                       -२ 

सधचव                                             –  ६ 

मष्ट्हला सष्ट्चव                                     - १ 

प्रविा                          – १  (अध्यक्षले चयन गने ) 

कोषाध्यक्ष                                 –   १ 

सह-कोषाध्यक्ष                                 –  १ 

मष्ट्हला सह-कोषाध्यक्ष                      –  १      

मधहला संयोजक        –       १ 

यवुा संयोजक           –      १ 

के्षष्ट्त्रय संयोजक         – ६ 

समय सापेक्ष पदहरु सजृना गनुा पने िएको हनुाले ।  

प्रविाको  मयाादािम बढाउन बान्छष्ट्नय देष्ट्िएकोले । 

। 

दोश्रो पसु्ताको सहिाष्ट्गता बढाउन ुपने िएकोले ।  
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(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय मष्ट्हला उपसंयोजक – ६  

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय यवुा संयोजक        –  ६  

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय यवुा उपसंयोजक        –  ६ 

प्रत्येक देशका राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनबाट अनसुषू्ट्च ७ 

बमोष्ट्जम ष्ट्नवााष्ट्चत आइष्ट्सष्ट्स सदस्यहरु । 

ष्ट्वधानको  दफा २२.१४.१ बमोष्ट्जम मनोष्ट्नत सदस्यहरु 

- २१ 

मनोष्ट्नत सदस्यहरु मध्ये कष्ट्म्तमा  ७ जना मष्ट्हला र ७ 

जना धवधिन्न ष्ट्वषयगत धवज्ञको सहिाष्ट्गता हनु ुपनेछ । 

२१ जना मध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले  मनोष्ट्नत 

गनेछ िन े बााँष्ट्क अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सष्ट्चवालयको 

बैठकले मनोष्ट्नत गनेछ । 

एष्ट्शया प्रशान्त, यरुोप, मध्यपवूा, उत्तरदष्ट्क्षण अमरेरका, 

अष्ट्िका तथा ओसषे्ट्नया प्रत्येक के्षत्रबाट एक जना 

के्षष्ट्त्रय संयोजक र एक के्षष्ट्त्रय उपसंयोजक ष्ट्नवााष्ट्चत 

हुनेछन ्। राष्ट्रिय समन्वय पररषदह्रुको संख्या १० सम्म 

िएमा १ जना, १० जना िन्दा बढी २० सम्म िएमा थप 

१ जना आष्ट्दको िमले वा पष्ट्जजकृत सदस्य संख्या १५ 

हजार सम्म िएमा प्रत्येक १५ हजार सदस्य बराबर १ 

जना के्षत्रीय उपसंयोजक ष्ट्नवााष्ट्चत हनुे छ । यो ष्ट्वधान 

लाग ूिएपष्ट्छ के्षत्रीय संयोजक एउटै देशबाट लगातार २ 

पटक िन्दा बढी ष्ट्नवााष्ट्चत हनु अयोग्य माष्ट्नने छ । तर 

अन्य देशबाट उमदेवारी नपरेमा यो प्रावधान लाग ू हनु े

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय उपसंयोजक      – ६  (कष्ट्म्तमा) 

के्षष्ट्त्रय मष्ट्हला संयोजक – ६  

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय मष्ट्हला उपसंयोजक – ६  

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय यवुा संयोजक        –  ६  

(प्रत्येक के्षत्रमा १ जना) 

के्षष्ट्त्रय यवुा उपसंयोजक        –  ६ 

दोश्रो पसु्ताका गैरआवासीय नेपाली संयोजक - १ 

प्रत्येक देशका राष्ट्रिय महाष्ट्धवशेनबाट अनसुषू्ट्च ७ 

बमोष्ट्जम ष्ट्नवााष्ट्चत आइष्ट्सष्ट्स सदस्यहरु । 

राष्ट्रिय समन्वय पररषदका अध्यक्षहरु पदेन अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदको सदस्य रहनेछन ् ।   

ष्ट्वधानको  दफा २२.१४.१ बमोष्ट्जम मनोष्ट्नत सदस्यहरु - 

२१ 

मनोष्ट्नत सदस्यहरु मध्ये कष्ट्म्तमा ७ जना मष्ट्हला र ७ जना 

धवधिन्न ष्ट्वषयगत धवज्ञको सहिाष्ट्गता हनु ुपनेछ । २१ जना 

मध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले  मनोष्ट्नत गनेछ िन ेबााँष्ट्क 

अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सष्ट्चवालयको बैठकले मनोष्ट्नत 

गनेछ । 

एष्ट्शया प्रशान्त, यरुोप, मध्यपवूा, उत्तरदष्ट्क्षण अमरेरका, 

अष्ट्िका तथा ओसषे्ट्नया प्रत्येक के्षत्रबाट एक जना के्षष्ट्त्रय 

संयोजक र एक के्षष्ट्त्रय उपसंयोजक ष्ट्नवााष्ट्चत हनुेछन ् । 

राष्ट्रिय समन्वय पररषदह्रुको संख्या १० सम्म िएमा १ 

जना, १० जना िन्दा बढी २० सम्म िएमा थप १ जना 
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छैन । यो ष्ट्वधान लाग ू हुन ु िन्दा अगाडी ष्ट्नवााष्ट्चत 

के्षत्रीय संयोजकहरु यो प्रयोजनका लाष्ट्ग गणना हनुे छैन 

। 

पदाष्ट्धकारी र सदस्यहरुको मयाादािम माष्ट्थ ष्ट्दईएको 

िमबद्धता अनसुार हनुेछ ।  

आष्ट्दको िमले वा पष्ट्जजकृत सदस्य संख्या ५ हजार िन्दा 

बढी िएमा प्रत्येक ५ हजार सदस्य बराबर १ जना के्षत्रीय 

उपसंयोजक ष्ट्नवााष्ट्चत हनुे छ तर सदस्यसाँख्याको 

आधारमा ष्ट्नवााचन हनुे उपंयोजकको साँख्या ३ िन्दा बष्ट्ढ 

हुने छैन ्।  यो ष्ट्वधान लाग ूिएपष्ट्छ के्षत्रीय संयोजक एउटै 

देशबाट लगातार २ पटक िन्दा बढी ष्ट्नवााष्ट्चत हनु अयोग्य 

माष्ट्नने छ । तर अन्य देशबाट उमदेवारी नपरेमा यो 

प्रावधान लाग ूहुन ेछैन । यो ष्ट्वधान लाग ूहुन ुिन्दा अगाडी 

ष्ट्नवााष्ट्चत के्षत्रीय संयोजकहरु यो प्रयोजनका लाष्ट्ग गणना 

हुने छैन । 

पदाष्ट्धकारी र सदस्यहरुको मयाादािम माष्ट्थ ष्ट्दईएको 

िमबद्धता अनसुार हनुेछ ।  

१७.५.२ १७.५.२ अध्यक्ष बाहकेका अन्य पदाष्ट्धकारी पिमा 

उम्मदेवार बन्नका लाष्ट्ग ष्ट्नज अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी वा सदस्य वा कुनै पष्ट्न राष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी पदमा एक कायाकाल 

परूा गरेको हुनपुन े छ । अन्िरातधष्ट्रय समन्वय पररषि 

सिस्य पिका लाधग उतमिेवार बन्न राष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी वा सिस्य पिमा एक कायतकाल 

परुा गरेको वा कधतिमा एक पटक अन्िरातधष्ट्रय 

महाधिवेशन प्रधिधनधि िएको  हुन ुपनेछ । 

तर ििारै गठन िएका राष्ट्रिय समन्वय पररषदको तदथा 

सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरुहरुले अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी पदमा उमदेवारी ष्ट्दन 

अयोग्य माष्ट्नने छ । 

१७.५.२ अध्यक्ष बाहकेका अन्य पदाष्ट्धकारी पिमा 

उम्मदेवार बन्नका लाष्ट्ग ष्ट्नज अन्तरााष्ट्रिय समन्वय 

पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी वा सदस्य वा कुनै पष्ट्न राष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी पदमा एक कायाकाल परूा 

गरेको हुनपुन ेछ । तर के्षत्रीय मष्ट्हला र यवुा संयोजक तथा 

उपसंयोजकको उम्मदेरवार बन्न ष्ट्नजको माष्ट्थ उल्लेष्ट्ित 

योग्यता पगेुको वा राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो सदस्य पदमा 

एक कायाकाल परूा गरेको वा कधतिमा एक पटक 

अन्िरातधष्ट्रय महाधिवशेन प्रधिधनधि िएको  हुन ु पनेछ । 

दोश्रो पसु्ताका गैरआवासीय नपेाली संयोजकको हकमा 

कुनै पष्ट्न योग्यताको आवश्यक पने छैन ्।   

अन्िरातधष्ट्रय समन्वय पररषि सिस्य पिका लाधग उतमिेवार 

बन्न राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी वा सिस्य 

पिमा एक कायतकाल परुा गरेको वा कधतिमा एक पटक 

मष्ट्हला, यवुा र दोश्रो पसु्ताको सहिाष्ट्गता बढाउन ुपन े

िएकोले ।  
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अन्िरातधष्ट्रय महाधिवेशन प्रधिधनधि िएको हुन ुपनेछ । 

तर ििारै गठन िएका राष्ट्रिय समन्वय पररषदको तदथा 

सष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरुहरुले अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ो पदाष्ट्धकारी पदमा उमदेवारी ष्ट्दन 

अयोग्य माष्ट्नने छ । 

२४.१.  प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन आयोजना हनुे वषाको जलुाई 

मष्ट्हनाको १ दषे्ट्ि ३१ ताररि सम्ममा अष्ट्नवाया रुपमा 

सम्पन्न गनुा पने छ । दफा १३.७ मा उल्लेष्ट्ित 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको तोष्ट्कएको 

ष्ट्ववरण अगष्ट १५ सम्म अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको 

सष्ट्चवालयमा पेश गनुा पनेछ । ष्ट्बशेष कारणबस  

अन्तरााष्ट्रिय  महाष्ट्धवेशन तोष्ट्कएको समयमा सम्पन्न 

हुन नसकेमा सोही अनसुारको समयान्तरमा राष्ट्रिय 

महाष्ट्धवेशन आयोजना गना सष्ट्कनेछ । राष्ट्रिय 

महाष्ट्धवेशनले दफा १७.३ अनसुारको अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषदक्ालाष्ट्ग देशको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गन े

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद सदस्यको ष्ट्नवााचन गनेछ ।     

 

प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन आयोजना हनुे वषाको जलुाई 

मष्ट्हनाको १ दषे्ट्ि ३१ ताररि सम्ममा अष्ट्नवाया रुपमा 

सम्पन्न गनुा पने छ । दफा १३.७ मा उल्लेष्ट्ित अन्तरााष्ट्रिय 

महाष्ट्धवेशन प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुको तोष्ट्कएको ष्ट्ववरण अगष्ट २५ 

सम्म अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको सष्ट्चवालयमा पेश 

गनुा पनेछ । ष्ट्बशेष कारणबस  अन्तरााष्ट्रिय  महाष्ट्धवेशन 

तोष्ट्कएको समयमा सम्पन्न हनु नसकेमा सोही अनसुारको 

समयान्तरमा राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशन आयोजना गना सष्ट्कनेछ 

। राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनले दफा १७.३ अनसुारको 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ालाष्ट्ग देशको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व 

गने अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद सदस्यको ष्ट्नवााचन गनेछ 

।     

नवष्ट्नवााष्ट्चत एनष्ट्सष्ट्सले महाष्ट्धवेशन छान्ने समय 

प्रयाि निएकोले ।  

पररिाषामा 

थप्न ुपन े 

 दोश्रो पसु्ताको गैरआवासीय नेपाली िन्नाले ष्ट्वदेशमा 

जन्मरे र ष्ट्वदेशमा हकेुको वा ष्ट्वदेशमा माध्यमष्ट्मक 

ष्ट्वधालय तह सम्म अध्यन गरेको ३० वषा नकाटेको 

गैरआवासीय नपेालीलाई बषु्ट्झनेछ ।    

 

 पररिाषामा थप्न ुपन े संघको सदस्यता ष्ट्वतरण, प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध छनोट तथा 

ष्ट्नवााचनमा दषे्ट्िने ष्ट्ववाद सम्पन्न गना एक न्यायीक 

आयोग गठन गररनेछ । न्याष्ट्यक आयोगको छुट्ट ै

 



                                              

 

Page 14 of 18 

 

                                                                                                                           

ष्ट्नयमावली हनुेछ ।  

२२.२ 

 

  

उपाध्यक्ष : दफा १७.२ मा उल्लेि िए बमोष्ट्जम ६ जना 

उपाध्यक्षहरुले वैदषे्ट्शक रोजगार ष्ट्विाग, व्यापार तथा 

लगानी ष्ट्विाग, मानवकल्याण ष्ट्विाग, िान ष्ट्सप र 

नवप्रवतान ष्ट्विाग, मधहला र यवुा ष्ट्विागको नेततृ्व गन े

छन ्। 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पिाधिकारी िथा 

सदस्यहरु र सतबधन्िि के्षत्रमा अनिुव िएका र 

उल्लेख्य योगदान ष्ट्दनसक्ने ब्यष्ट्िहरु आफ्नो दक्षता 

अनसुार ष्ट्विागका सदस्यहरु हुनेछन ् । ष्ट्विाग अन्तगात 

ष्ट्वष्ट्िन्न सष्ट्मष्ट्त, उपसष्ट्मष्ट्त र कायादलहरु बन्ने छन ्। 

उपाध्यक्ष : दफा १७.२ मा उल्लेि िए बमोष्ट्जम ८ जना 

उपाध्यक्षहरुले वदैेष्ट्शक रोजगार ष्ट्विाग, व्यापार तथा 

लगानी ष्ट्विाग, मानवकल्याण ष्ट्विाग, िान ष्ट्सप र 

नवप्रवतान ष्ट्विाग, नेपाल प्रवधान ष्ट्विाग, गैरआवासीय 

नेपाली हकष्ट्हत ष्ट्विाग, मधहला र यवुा ष्ट्विागको नेततृ्व 

गने छन ्।  

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका पिाधिकारी िथा सदस्यहरु 

र सतबधन्िि के्षत्रमा अनिुव िएका र उल्लेख्य योगदान 

ष्ट्दनसक्ने ब्यष्ट्िहरु आफ्नो दक्षता अनसुार ष्ट्विागका 

सदस्यहरु हुनेछन ् । ष्ट्विाग अन्तगात ष्ट्वष्ट्िन्न सष्ट्मष्ट्त, 

उपसष्ट्मष्ट्त र कायादलहरु बन्ने छन ्। 

 

२२.३ महासष्ट्चवको काम र कताव्यमा थप्न ुपन े २२.३.९ संगठन ष्ट्विागको नेततृ्व गने ।   

२२.५ कोषाध्यक्षको काम र कताव्यमा थप्न ुपन े २२.५.११ कोष ष्ट्विागको नेततृ्व गने ।  

२६.५.२ 

 

गैरआवासीय नपेाली फाउन्डेसन (NRN 

Foundation): 

गैरआवासीय नेपाली फाउन्डेसन एक पणूा अष्ट्धकार 

संपन्न सचंालक  सष्ट्मष्ट्त (Board of Directors) बाट 

संचालन हुने छ ।   

संघका अध्यक्ष सचंालक सष्ट्मष्ट्त (Board of 

Directors) का पदने सदस्य रहन ेछन।् सघंका ितुपबुा 

अध्यक्ष वा ष्ट्वष्ट्िन्न के्षत्रमा उल्लेिनीय दक्षता राख्ने, 

योगदान ष्ट्दएका र फाउन्डेसनलाइ उल्लेिनीय योगदान 

ष्ट्दन सक्न े गैरआवासीय नेपालीहरु मध्येबाट ६ जना र 

काननु, अथा , समाज शास्त्र लगायत ष्ट्वष्ट्िन्न के्षत्रमा 

दक्षता प्राि एवं फाउन्डेसनलाइ उल्लेिनीय योगदान 

गैरआवासीय नपेाली फाउन्डेसन (NRN Foundation): 

गैरआवासीय नेपाली फाउन्डेसन एक पणूा अष्ट्धकार संपन्न 

संचालक  सष्ट्मष्ट्त (Board of Directors) बाट सचंालन 

हुने छ ।   

संघका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र मानवकल्याण ष्ट्विाग प्रमिु 

संचालक सष्ट्मष्ट्त (Board of Directors) का पदने 

सदस्य रहने छन ् । संघका ितुपबुा अध्यक्ष वा ष्ट्वष्ट्िन्न 

के्षत्रमा उल्लेिनीय दक्षता राख्न,े योगदान ष्ट्दएका र 

फाउन्डेसनलाइ उल्लेिनीय योगदान ष्ट्दन सक्न े

गैरआवासीय नपेालीहरु मध्येबाट ६ जना र काननु, अथा , 

समाज शास्त्र लगायत ष्ट्वष्ट्िन्न के्षत्रमा दक्षता प्राि एव ं

फाउन्डेसनलाइ उल्लेिनीय योगदान ष्ट्दन सक्ने मध्येबाट 

संघ र फाउण्डेसनको सम्बन्धलाई बष्ट्लयो बनाउनका 

लाष्ट्ग ।  
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ष्ट्दन सक्ने मध्येबाट ५ जना सदस्य रहने गरर ११ 

सदस्यीय सचंालक सष्ट्मष्ट्त गठन गररनेछ । यसरर गष्ट्ठत 

संचालक सष्ट्मष्ट्तमा कष्ट्म्तमा ३ जना मष्ट्हला सदस्यको 

सहिाष्ट्गता गराउनपुने छ।  संचालक सष्ट्मष्ट्त (Board 

of Directors) को गठन र कोष लगायत फाउण्डेसन 

संचालन सम्बष्ट्न्ध बााँकी सम्पणूा काया गैरआवासीय 

नेपाली फाउन्डेसन सम्बष्ट्न्ध ष्ट्नयमावलीको अष्ट्धनमा 

रही गररनेछ। 

५ जना सदस्य रहने गरर ११ सदस्यीय (संघका अध्यक्ष, 

कोषाध्यक्ष र मानवकल्याण ष्ट्विाग प्रमिु सष्ट्हत) 

संचालक सष्ट्मष्ट्त गठन गररनेछ । यसरर गष्ट्ठत सचंालक 

सष्ट्मष्ट्तमा कष्ट्म्तमा ३ जना मष्ट्हला सदस्यको सहिाष्ट्गता 

गराउनपुने छ।  संचालक सष्ट्मष्ट्त (Board of Directors) 

को गठन र कोष लगायत फाउण्डेसन सचंालन सम्बष्ट्न्ध 

बााँकी सम्पणूा काया गैरआवासीय नपेाली फाउन्डेसन 

सम्बष्ट्न्ध ष्ट्नयमावलीको अष्ट्धनमा रही गररनेछ । 

२६.१ संघको कोषमा पंजीकृत सदस्यता शलु्क, ष्ट्वष्ट्िन्न 

व्यष्ट्िहरुबाट प्राि अनदुान, राष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट 

प्राि अनदुान रकम र सघंको ष्ट्वष्ट्िन्न 

ष्ट्ियाकलापहरुबाट प्राि हुने रकमहरु सामले हुनेछन ्। 

संघको कोषमा ष्ट्नम्न अनसुार रकमहरु सामले हनुेछन ्

क.  पंजीकृत सदस्यता शलु्क,  

ि.  आइष्ट्सष्ट्स सदस्यता शलु्क तथा लेवी 

ग.   ष्ट्वष्ट्िन्न स्वदेशी तथा ष्ट्वदशेी व्यष्ट्िहरु, राष्ट्रिय तथा   

अन्तरााष्ट्रिय संगष्ट्ठत संघ संस्थाहरु र सरकारी/गैरसरकारी 

ष्ट्नकायहरु बाट प्राि अनदुान रकमहरु 

घ. राष्ट्रिय समन्वय पररषदबाट प्राि अनदुान रकमहरु 

ङ. दीघाकालीन आष्ट्थाक स्थाष्ट्यत्वको लागी संस्थाको 

बचत अथवा स्थायी कोष बाट सामाष्ट्जक तथा 

गैरनाफामलुक कायामा लगानी गरी आम्दानी गना सक्न ेछ ।  

च. संघले ष्ट्वष्ट्िन्न संस्थागत Loyalti Program, 

Royalty Programs  बाट आम्दानी प्राि गना सक्ने छ ।  

छ. Skilled Volunteering, time donation तथा 

बौष्ट्द्धक लगानी माफा त फण्ड प्राि गना सक्न े। 

ज. ष्ट्वष्ट्िन्न संगष्ट्ठत संस्थाबाट उपलब्ध हुनसक्ने संस्थाको 

उत्तरदाष्ट्यत्व अन्तगात छुट्याईएको रकम प्राि गना सक्न े

झ. प्रचष्ट्लत काननु अनसुार सामाष्ट्जक संजालहरु माफा त 

एवं अनलाइन गष्ट्तष्ट्वष्ट्धहरु (जस्तै यटुुब) बाट प्राि हनुे 
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रकमहरु 

ञ.  संघको ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्ियाकलापहरुबाट प्राि हुने रकमहरु  

अनसुचूी 

६ 

अनसुचूी ६ मा थप्न ुपन े प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको साँख्या राष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनको ष्ट्नवााचनमा 

िाग ष्ट्लएका पजजीकृत सदस्यहरुको आधारमा ष्ट्नधाारण 

गररने छ ।   

 

अनसुचूी 

६(क) 

महाबधवेशन प्रबतबनबध चर्न प्रबिर्ा 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ्र राष्ट्रिय पररषदक्ा हाल र 

ष्ट्वगतमा काम गररसकेका व्यष्ट्िहरुबाट ६५% 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरु ष्ट्नम्न प्राथष्ट्मकताको आधारमा चयन हनु े

छन ्। 

१) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा वितमान िथा 

पवूत संरक्षक, पवूत पिाधिकारी तथा वतामान 

सल्लाहकारहरु 

२) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा वितमान िथा पवूत 

अध्यक्षहरु  एव ं अन्िरातधष्ट्रय समनव्य 

पररषिका पवूत सिस्यहरु 

३)  अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो धवद्ममान 

अनशुासन सष्ट्मष्ट्त, ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्त र 

ष्ट्वधान संशोधन सझुाव  सष्ट्मष्ट्तका संयोजक  

४) राष्ट्रिय समन्वय पररषदका पदाष्ट्धकारीहरु एव ं

पधछल्लो धनवातचनमा अध्यक्ष पिका उपधवजेिा  

५) धविानि गधिि अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका 

ष्ट्वद्यमान मानाथा सदस्यहरु 

६) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् अन्तगात गठन 

िएका धवद्ममान सधमधि तथा कायादलका 

संयोजकहरु र धविान सधमधिका उपसंयोजक 

दर्ा १३.७(क) मा उल्लेबित ९०% महाबधवेशन 

प्रबतबनबध चर्न प्रबिर्ा 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् र राष्ट्रिय समन्वय पररषदमा 

ष्ट्नम्न पदमा एक कायाकाल काम गरर सकेका र सघंका 

आवद्द व्यधिहरुबाट ९०% प्रधिधनधिहरु ष्ट्नम्न 

प्राथष्ट्मकताको आधारमा चयन हुन ेछन ्। 

१) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा पवूत संरक्षक, पवूत 

पिाधिकारी, पवूा मानाथा पररषद सदस्यहरु  

२) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् अन्तगात गष्ट्ठत 

सष्ट्मष्ट्त तथा कायादलका संयोजक पदमा एक 

कायाकाल काम गरेका व्यिीहरु । 

३) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो धवद्ममान 

अनशुासन सष्ट्मष्ट्त, ष्ट्वधान व्याख्या सष्ट्मष्ट्त र 

ष्ट्वधान संशोधन सझुाव  सष्ट्मष्ट्तका संयोजक ।  

४) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा नवष्ट्नवााष्ट्चत 

कायासष्ट्मष्ट्तका पदाष्ट्धकारी र सदस्यहरु । यस्ता 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको साँख्या पष्ट्जजकृत सदस्यहरुको 

साँख्याको आधारमा ष्ट्नम्नानसुार हुनेछ ।  

पष्ट्जजकृत सदस्य   प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध साँख्या 

१०० सम्म         ११ जना  सम्म 

५०० सम्म         १३ जना सम्म 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका बहालवाला 

पदाष्ट्धकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरु, 

मानाथा पररषद सदस्यहरु र नवष्ट्नवााष्ट्चत अन्तरााष्ट्रिय 

समन्वय पररषद सदस्य र राष्ट्रिय समन्वय पररषदका नव 

ष्ट्नवााष्ट्चत अध्यक्षहरु सबै स्वत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध हुनेछन ्

व्यवस्था १३.७ (ङ) मा प्रस्ताव गररएकोले यस 

दफाबाट हटाइएको ।  
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िथा सिस्यहरु 

७) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा सदस्यहरु  

८) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा पवूा पदाष्ट्धकारी 

तथा सदस्यहरु  

प्राथष्ट्मकताको सचूीमा रहकेा व्यष्ट्िहरुले राष्ट्रिय  

समन्वय पररषदक्ो ष्ट्नवााचन पवूा तोष्ट्कएको प्रणालीमा 

आफ्नो नाम दताा गराउन ुपनेछ ।  

१००० सम्म      १७ जना सम्म 

३००० सम्म      २१ जना सम्म 

५००० सम्म     २५ जना सम्म 

१०००० सम्म    ३५ जना सम्म 

२०००० सम्म  ४५ जना  सम्म  । 

 

५) नयााँ राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो ष्ट्नवााचनमा  

पदाष्ट्धकारीमा उम्मदेरवार िइ ष्ट्नकटतम मत प्राि 

गरेका उपष्ट्वजेताहरु । तर यस्ता ष्ट्नकटम 

उम्मदेरवारहरुले जम्मा मतदाताको साँख्याको 

१०% मत प्राि गरेको हनु ुपनेछ ।  

६) नयााँ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद ् सदस्यको  

ष्ट्नवााचनमा उम्मदेरवार िइ ष्ट्नकतम प्रष्ट्तद्बन्दी १ 

जना ।  

७) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा नवष्ट्नवााष्ट्चत के्षत्रीय 

संयोजकहरु ।  

८) अन्िरातधष्ट्रय समन्वय पररषिका पवूत सिस्यहरु 

९) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा पवूत अध्यक्षहरु  

१०) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा संरक्षकहरु । 

११) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा पवूा 

पदाष्ट्धकारी तथा सदस्यहरु ।  

१२) राष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ा 

सल्लाहकारहरु ।  

१३) अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्धवेशनमा कष्ट्म्तमा 

एक पटक िाग ष्ट्लएका व्यिीहरु ।  

१४) राष्ट्रिय समन्वय पररषद ् अन्तगात गठन 
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िएका धवद्ममान सधमधि तथा कायादलका 

संयोजकहरु । 

१५) गैरआवासीय नेपाली संघसाँग ष्ट्वष्ट्िन्न 

ष्ट्कष्ट्समले आवद्द िइ योगदान गरेका व्यिीहरु   ।  

  

नोट १)  सामान्य िाषागत शदु्दता तथा काननूी िाषा सधुार गना बााँष्ट्क ।   

नोट २) संशोधनको लाष्ट्ग प्रस्ताष्ट्वत दफाहरुसाँग सम्बष्ट्न्धत अन्य दफाहरु पररवतान योग्य माष्ट्ननेछ ।    

नोट ३) नयााँ प्रावधानहरुले परुाना प्रावधानहरुलाई प्रष्ट्तस्थाष्ट्पत गनुा पने र ष्ट्वधानको ष्ट्सलष्ट्सला ष्ट्मलाउन मलु आसयमा फरक नपने गरी थप पररस्कृत गररने छ । 

 


