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अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 

समिति, उपसमिति िथा काययदलको काययव्यवस्था सम्बन्धि तनयिावली, २०१९ 

प्रस्िावना: गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सहित) को उपदफर १७.८ मर 
व्यवस्थर भए अिसुरर् गठि िुिे सममनत, उपसममनत र् करयादलको करया व्यवस्थरलरई व्यवष्ट्स्थत र् 
प्रभरवकरर्ी बिरउि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ 
सशंोधि सहित) को दफर १७.६ को हदएको अधधकरर् प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ । 
१. सकं्षिप्ि नाि र प्रारम्भ: 

यस नियमरवलीको िरम “गरै्आवरसीय िेपरली सघं सममनत, उपसममनत तथर करया दलको 
करयाव्यवस्थर सम्बन्धी नियमरवली, २०१९” र्ििे छ । यो नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षदले तोकेको हदि देखी लरग ूिुिेछ । 

२. पररभाषा: 
ववषय वर प्रसगंले अको अथा िलरगेमर यस नियमरवलीमर: 
(क) सघं भन्िरले गरै् आवरसीय िेपरली सघंलरई जिरउिेछ । 
(ख) ववधरि भन्िरल े गरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सहित) लरई 

जिरउिेछ ।  
(ग) सममनत भन्िरल ेसघंको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेगठि गरे्को समनतमलरई जिरउिछे । 
(घ) उपसममनत भन्िरले सघंको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सममनत अन्तगात गठि गरे्को 

उपसमनतलरई जिरउिेछ । 
(ङ)  करयादल भन्िरल े सघंको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निष्ट्चित अवधधको लरधग गठि 

गरे्को दललरई जिरउिेछ । 
(ि)  सभरपनत भन्िरल ेसममनतको सभरपनतलरई जिरउिेछ । 
(ङ) सयंोजक भन्िरल ेउपसममनत र् करयादलको सयंोजकलरई जिरउिेछ । 

३. समिति, उपसमिति िथा काययदल गठनको उद्देश्य: 
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको अमभयरिको दरयर्र बिृत िंुदै गएको र् यस अमभयरि अन्तगात गरर्िे 
करयािरुलरई नछटर छरर्तो रुपमर सम्पन्ि गिाको लरधग सघंको ववधरिको उपदफर १७.८ मर प्ररवधरि 
भए अिसुरर् ववमभन्ि सममनत, उपसममनत र् करयादलको गठि गरर्एको िो । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद गठि भएको एक महििर मभत्र यसको गठि गरर्िे छ । सममनत, उपसममनत तथर करयादलको 
गठि प्रक्रियर निम्ि अिसुरर्को िुिे छ : 
३.१ सममनत, उपसममनत र् करयादलकर सभरपनत तथर सयंोजकिरुको ियि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 

परर्षदले गिेछ । 
३.२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्पद्ले ियि गरे्कर सममनतकर सभरपनत तथर उपसममनत र् 

करयादलकर सयंोजकिरुलरई सदस्यिरु ियि गिाको लरधग अिमुनत प्रदरि गिेछ । 
३.३ सम्बष्ट्न्धत क्षते्रमर ज्ञरि, अिभुव तथर ववशषेज्ञतर िरमसल गरे्कर जुि सकैु गरै्आवरसीय 

िेपरलीिरु सदस्यको लरधग योग्य िुिे छि ्। 

३.४ सभरपनत तथर सयंोजकिरुले सदस्यिरु ियि गदरा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर 
पदरधधकरर्ीिरु, सदस्यिरु र् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर अध्यक्षिरु सगं समन्वय गिुा पिेछ । 
सरथै आइमसमसको ६९औ बठैकको निर्ाय अिसुरर् सभरपनत तथर सयंोजकिरुले सदस्यिरु 
ियि गदरा आ-आफ्िो क्षेत्रकर क्षेत्रीय सयंोजक तथर क्षेत्रीय उपसयंोजकिरु सगं पनि अनिवरया 
रुपमर पर्रमशा मलि ुपिे छ । 
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३.५ एउटर सममनत, उपसममनत तथर करयादलमर ४१ जिर भन्दर बढी सदस्य मिोनित गिा परइिे 
छैि ्। 

३.६ सममनत, उपसममनत तथर करयादलमर मिोनित भएकर सदस्यिरुले र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को 
करया सममनतलरई आफू मिोनित भएको अनिवरया रुपमर जरिकरर्ी हदिपुिेछ । 

३.७ सदस्यिरु सममनत, उपसममनत तथर करयादलकर करयािरु प्रनत परू्ा रुपमर समवपात िुिपुिेछ । 

३.८ सममनत, उपसममनत र् करयादलमर ५ जिर भन्दर बढी सल्लरिकरर्िरु र्रख्न परइिे छैि ्। 

३.९ अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधिवरलयकर पदरधधकरर्ीिरु बरिेक कुि ैपनि व्यष्ट्तत दईु भन्दर बढी 
सममनत वर उपसममनत वर करयादलको सदस्य पदमर मिोनित िुि परउिे छैि ्।  

३.१० सममनत, उपसममनत र् करयादलकर सभरपनत तथर सयंोजकिरुले नियषु्ट्तत भएको एक महििर 
मभत्र आफ्िो करया वववर्र् सहित सदस्यिरु ियि गिुा पिेछ । 

३.११ िरे्क सममनत, उपसममनत तथर करयादलले आआफ्िो करया वववर्र् सहित सदस्यिरुको 
िरमरवली अिमुोदि गर्रउिको लरधग अन्तर्राष्ट्रि समन्वय परर्षदमर पठरउि ुपिेछ । 

३.१२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदले पेश भएकर करयावववर्र् र् िरमरवलीिरु निदेमशकर तथर 
नियमरवली अिसुरर्को भएमर त्यसलरई अिमुोदि गर्ी सघंको वेभसरइटमर अपलोड गर्ी 
मरन्यतर प्रदरि गिे छ । 

३.१३ सभरपनत तथर सयंोजकिरु, सदस्यिरु ियि गदरा ववशषेज्ञतर तथर अिभुवकर सरथै सकभर् सब ै
क्षेत्रको प्रनतनिधधत्व िुिे गर्ी गिुा पदाछ ।  

३.१४ गठि भएकर सममनत, उपसममनत तथर करयादलको समयरवधध अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को 
करयाकरल समरप्त भए सँग ैसक्रकन्छ । 

३.१५ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद गठि भएको मलुकुको सदस्य मिोियि भएमर सो व्यष्ट्ततले र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदको सदस्यतर अनिवरया रुपमर मलिपुिेछ । 

 

४. समिति, उपसमिति र काययदलको काि, कियव्य र अधिकारः  

४.१ सममनत, उपसममनत तथर करयादलले आफ्िो करयािम एव ं योजिर सिंरलिको लरधग लरग्िे 
सम्मपरू्ा कोषको व्यवस्थर आफैले गिुा पिे छ । उतत कोषको व्यवस्थरपि सधिवरलयमर 
र्िेको खरतर वर छुट्टै खरतर सिंरलि गर्ी गिुा पिे छ । सममनत, उपसममनत तथर करयादलल े
आफ्िो आयव्ययको वववर्र् परर्दशी बिरई सघंको सरधरर्र् सभरमर कोषरध्यक्ष मरफा त पशे 
गिुा पिे छ । 

 

४.१ गठि भएकर सममनत, उपसममनत र् करयादलिरुले आफूले पेश गरे्को करया वववर्र् अिसुरर् 
करया गिे । 

४.२ करया प्रगनत वववर्र् िरे्क अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको बठैक सम्पन्ि िुि ुभन्दर ७ हदि 
पहिल ेअन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधिवरलयमर पशे गिुा पिेछ । 

४.३ करयािमिरुको आयोजिर गदरा अन्तर्राष्ट्रटय समन्वय परर्षद् र् सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्सगं समन्वय तथर सिकरया गिे । 

४.४ कुि ै सघं ससं्थरिरुसँग सम्बष्ट्न्धत ववषयमर सिमनत वर सम्झौतर िस्तरक्षर् गिुा परे्मर 
िस्तरक्षर् गिुा भन्दर पहिल े त्यसको जरिकरर्ी अनिवरया रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी 
सधिवरलयलरई जरिकरर्ी गर्रउि ुपिे छ । 

४.५ आफ्िो सममनत, उपसममनत तथर करयादलमर कुि ै सदस्यिरु िटरउि ु पिे यर थप गिुा पिे 
भएमर सोको अधिम जरिकरर्ी अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधिवरलयलरई गर्रउि ुपिेछ । 
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४.६ प्रयेक ३ महििरमर एक पल्ट नियममत रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर करयािरुको 
प्रगती वववर्र् पेश गिे छ । 

४.७ सममनतऽ उपसममनत तथर करयादलको तफा बरट िेपरल सर्करर् लगरयत अन्य सघं ससं्थरसघं 
सयंतुत बन्िे सममनतको प्रनतनिधध पठरउि ुअनघ अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधिवरलयबरट उतत 
व्यष्ट्ततको िरम अिमुोदि गर्रउि ुपिे छ । 

४.८ सममनत, उपसममनत तथर करयादलले आफ्िो करयािम सिंरलिको लरधग गिे कुि ै पनि 
सम्झौतर ससं्थरको अध्यक्ष वर अध्यक्षले मञ्जुरर्िरमर हदएको व्यष्ट्ततले मरत्र गिा सतिे छ । 

५. बठैक:  

सञ्िरलि भएकर गनतववधधिरु बररे् अध्यरवधधक िुिको लरधग कष्ट्म्तमर ३ (तीि) महििरको एक 
पटक सघंको ववजिेस स्करइप वर सञ्िरर्कर अन्य मरध्यमबरट सममनत, उपसममनत तथर करयादलकर 
सभरपनत तथर सयंोजकले अनिवरया रुपमर वठैक आह्वरि गिुापिे छ । 

६. बठैकको तनर्यय: 
वठैकमर भएकर निर्ायिरुको वववर्र् (मरइिटु) वठैक सक्रकएको ममनतल ेदईु िप्तर मभत्र अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदमर पशे गिुा पिे छ । 

७ बठैक सम्बधिी प्रक्रिया: 
७.१ बठैकको अध्यक्षतर तथर सञ्िरलि सभरपनत तथर सयंोजकले गिेछ । सभरपनत सयंोजकको 

अिपुष्ट्स्थनतमर सयंोजकले तोकेको व्यष्ट्ततले अध्यक्षतर गिे छ ।  

७.२ बठैकको ममनत तथर बठैकमर छलफल गरर्िे ववषयिरु सभरपनत तथर सयंोजकले आफ्िर 
सदस्यिरुलरई ७ (सरत) हदि अगरडड ईमेल तथर अन्य सञ्िरर् मरध्यमद्वरर्र सिूिर जरर्ी गर्ी 
उपलब्ध गर्रउि ुपदाछ । 

७.३ बठैकमर कूल सदस्य सखं्यरको ५० (पिरस) प्रनतशत सदस्य उपष्ट्स्थनत भएमर बठैकको कोर्म 
परु्र भएको मरनििे छ । 

७.४ बठैकको मरइिटु सभरपनत वर सयंोजकले वर उिरंिरुले तोकेको व्यष्ट्ततले तयरर् परिुा पिेछ । 

७.५ बठैकको निर्ायको अमभलखे अथवर मरइिटु िेपरली वर अिंेजी मध्ये कुि ैएक भषरमर तयरर् 
गिुा पिेछ ।  

७.६ सभरपनत वर सयंोजकल ेबठैक सम्पन्ि भएको १५ हदि मभत्र मरइिटु तयरर् गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्मर पशे गिुा पिेछ । 

७.८ वठैकको प्रनतवेदि र् निर्ाय ववधुतीय अमभलेखमर र्रखखिे छ ।  

८.    बािा अड्काउ फुकाउः  

यस नियमरवली अिसुरर् करया गदरा कुि ैबरधर, अड्करउ पिा आएमर सममनत, उपसममनत र् करयादलको 
अिरु्ोधमर त्यस्तो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले फुकरउि सतिेछ ।  

९.    यस ैतनयिावली बिोन्िि हुनेः  

     यस नियमरवलीमर लेखखएकर कुर्रिरुको िकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम िुिेछ ।  
 

।।समरप्त।। 


