
 

1 

 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 
ननवााचन सम्बन्धी ननयमावली, २०१९ 

प्रस्तावना: गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववभन्ि तहमर हुिे निवराचि प्रकृयरलरई सवु्यवष्ट्थित, मयरादित 
र् समय सरपेक्ष बिरउि वरञ्छनिय भएकोले गरै्आवरसीय िेपरली संघको ववधरिको िफर २१ बमोष्ट्िम 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निवराचि एव ंमतिरि सबनबष्ट्न्ध करया सबनपरिि प्रर्रली व्यवष्ट्थित गिा 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सदहत) को 
िफर १७.६ र् िफर २१.१ को दिएको अधधकरर् प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ ।  
१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

यस नियमरवलीको िरम “गरैआवासीय नेपाली सघं ननवााचन सम्बन्धी ननयमावली, २०१९” र्हिे 
छ । यस नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेतोकेको दिि िे ी लरग ुहुिेछ । 

२.   पररभाषााः 
ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अिा िलरगेमर यस नियमरवलीमरिः  
(क) सघं भन्िरले गरै्आवरसीय िेपरली सघंलरई ििरउिेछ । 
( ) ववधरि भन्िरल ेगरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सदहत) लरई 

ििरउिेछ ।  
(ग) सममनत भन्िरले निवराचि सममनतलरई ििरउिेछ । 
(घ) निवराचि आयकु्त भन्िरले निवराचि सममनतको निवराचि आयकु्तलरई ििरउिेछ ।  
(ङ) मतिरतर भन्िरले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को निवराचिमर मतिरि गिा योग्य 

प्रनतनिधधलरई ििरउिेछ ।  
(च) पिरधधकरर्ी भन्िरल े अध्यक्ष, उपरध्यक्षहरु, महरसधचव, सधचवहरु, कोषरध्यक्ष, 

सहकोषरध्यक्ष, प्रवक्तर, मदहलर सयंोिक, यवुर सयंोिक, क्षते्रिय सयंोिकहरु, क्षेत्रिय 
उपसयंोिकहरु, क्षेत्रिय मदहलर सयंोिकहरु र् क्षेत्रिय यवुर सयंोिकहरुलरई सबनझि ुपिाछ ।  

३. ननवााचन सममनतको गठन : 
निवराचि सबनपन्ि गिा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेववधरिको उपिफर २१.१ मर उल्ल े भए 
बमोष्ट्िम निवराचि हुि ु भन्िर कष्ट्बनतमर ३ मदहिर पदहले एक ििर निवराचि आयकु्त सदहत 
बदिमर ७ (सरत) ििर सिथयहरु र्हेको निवराचि सममनत गठि गिेछ । निवराचि सममनतले 
आवश्यकतर अिसुरर् निवराचि सममनतको सल्लरहकरर् वर अन्य प्ररववधधक सहयोग गिाकर लरधग 
सिथयहरुको मिोियि गिा सक्िे छ । तर् सल्लरहकरर् र् यथतर सिथयहरुको सममनतको निर्ाय 
प्रकृयरमर मतरधधकरर् र्हिे छैि ।  

४. ननवााचन सममनतको काम कताव्य र अधधकार: 
निवराचि सममनतलरई निवराचि सबनपन्ि गिाकर लरधग िेहरयकर करयाहरु सबनपन्ि गिे अधधकरर् 
र्हेको छ: 
४.१ निवराचिलरई व्यवष्ट्थित बिरउिको लरधग ववधरि र् नियमरवलीको अधधिमर र्ही 

आवश्यक्तर अिसुरर् निवराचि आचरर् सदंहतर, नियमहरु, करयाववधी बिरउिे । 
४.२ निवराचरिको करयातरमलकर बिरई सधचवरलयको करयरालय तिर सञ्िरलमर सचूिर प्रवरह गिे 

।  
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४.३ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेउपलव्ध गर्रएको मतिरतर िरमरवली रुि ुगिे र् यसलरई 
वधैतर दििे । 

४.४ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को पर्रमशामर मिोियि शलु्क तोक्िे । 
४.५ मतिरि सककए पनछ मतिरि गरर्एको मतको गर्िर गिाको लरधग आवश्यक कमाचरर्ीहरु 

तिर उमदे्वरर्कर प्रनतनिधधहरुलरई सहभरगी गर्रउि सक्िे छ । 
४.६ आवश्यक परे् कुि ैपिहरुमर मतगर्िर िोहोर् यरउि सक्िे छ । 
४.७  निवराचि सबनवन्धी कुि ैवववरि आएमर वर अथपरटतर भएमर निवराचि सममनतको निर्ाय ि ै

अष्ट्न्तम मरनििेछ ।  
४.८ निवराचि सममनतकर आयकु्त वर सिथयहरु निवराचिमर उबनमेिवरर् हुि योग्य हुिे छैिि ्।  
४.९  निवराचिको परर्र्रम घोषर्र भएपनछ पिरधधकरर्ीले शपि गरे् लगत्त ैनिवराचि सममनत भगं 

हुिेछ । भगं भएको घोषर्र निवराचि आयकु्तले गिेछ । 
 ५. मतदाता नामावली र पररचयपत्र 

५.१ अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशिमर मतिरि अधधकरर् सदहत भरग मलिकर लरधग सबनबष्ट्न्धत 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले सघंको ववधरिको िफर १३.७ बमोष्ट्िम आफ्िर प्रनतनिधधहरु 
चयि गिे छि ्। सघंको ववधरिमर प्ररवधरि भए अिसुरर् १ हिरर् सबनम पष्ट्ञ्िकृत सिथय 
भएकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले प्रत्येक १० ििर पष्ट्ञ्िकृत सिथय बर्बरर् १ ििर 
प्रनतनिधध (१०:१ को अिपुरत) चयि गिे छ । एक हिरर् भन्िर बिी पष्ट्ञ्िकृत सिथय 
भएकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले प्रत्येक िप एक हिरर् सिथयको लरधग क्रममक ४०:१, 
८०:१, १२:१ सखं्यरको अिपुरतमर सघंको ववधरि  को अिसुचूी ६ मर दिईए बमोष्ट्िम िप 
प्रनतनिधधहरु चयि गिेछ । 

अिसुचुी – ६ 
अन्तरााष्ट्रिय महाधधवशेन प्रनतननधधको सखं्या 

पजंीकृत सदस्यको सखं्या   अन्तरााष्ट्रिय महाधधवशेन प्रतननधधको 
सखं्या 
१,०००        १०० 
२,०००        १२५ 
३,०००        १३८ 
४,०००        १४६ 
५,०००        १५२ 
१०,०००        १७१ 
१५,०००        १८१ 
२०,०००        १८९ 
३०,०००        १९९ 
४०,०००        २०६ 

५.२ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको सिथयतर तिर अन्य 
अनिवरया शलु्क सदहत पष्ट्ञ्िकृत सिथयहरुको िरमरवली, महरधधवेशिको निवराचिमर भरग 
मलिे प्रनतनिधधहरुको िरमरवली र् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को सिथयको िरमरवली 
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सघंले उपलब्ध गर्रएको NRNA IMS (MIS) प्रर्रली अिसुरर् गरै्आवरसीय िेपरली सघंको 
सधचवरलयमर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि हुिभुन्िर १ (एक) मदहिर पदहले उपलब्ध गर्रई 
सक्ि ु पिेछ । NRNA IMS (MIS ) प्रर्रली बरहेक अन्य ककमसमले प्ररप्त प्रनतनिधधको 
िरमरवली मरन्य हुिे छैि ।  

५.३ अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि र् मतरिरिमर सहभरधग हुिको लरधग िीिले नियम ५.२ मर 
उल्ले  भए बमोष्ट्िमको पष्ट्ञ्िकृत सिथयतर शलु्ककर सरिै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्ले महरधधवेशिको लरधग तोकेको ितरा शलु्क बझुरएको हुिपुिेछ । ितरा शलु्क अधिम 
रुपमर वर करठमरण्डौमर र्हेको सधचवरलयमर आएर् अनिवरया रुपमर बझुरउि ुपिेछ । 

५.४ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् गठि िभएकर मलुकुहरुकर व्यष्ट्क्तले मरधिको नियम ५.३ 
बमोष्ट्िम ितरा शलु्क नतर्ी पयावेक्षकको रुपमर महरधधवेशिमर भरग मलि परउिे छि ्तर् 
उिीहरुले निवराचिमर मतिरि गिा वर कुि ैपनि पिमर उबनमेिवरर् बन्ि परउिे छैिि ्। 

५.५ गरै्आवरसीय िेपरली सघंको सधचवरलयल े ववमभन्ि र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट आएको 
मतिरि अधधकरर् सदहतको प्रनतनिधीहरुको िरमरवली निवराचि सममनतलरई निवराचि हुिे 
ममनत भन्िर १४ दिि अगरडड उपलव्ध गर्रइसक्ि ु पिेछ । उक्त िरमरवली निवराचि 
सममतीले रुि ुगर्ी िरवर ववर्ोधको प्रकृयरमर लिैरिे छ र् वधैतर दििेछ । 

५.६  ववधरिको िफर १३.६ अिसुरर् वहरलवरलर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पिरधधकरर्ी तिर 
सिथयहरुको मतिरिको अधधकरर् थवत: र्हिे छ । तर् उिीहरुको गरै्आवरसीय िेपरलीको 
हैमसयत ववधरिको उपिफर ५.१ अिसुरर् करयम र्हेको हुि ुपिेछ र्  उिीहरुले पष्ट्ञ्िकृत 
सिथयतर िववकर्र् गर्ी सिथयतर शलु्क नतरे्को हुि ुपिेछ । 

५.७ योग्य मतिरतरहरुलरई निवराचि सममनतले एक मतिरतर परर्चयपिको व्यवथिर गिे छ ।  
पयावेक्षकहरुलरई मतिरतर परर्चयपि भन्िर मभन्ि  रलको परर्चयपिको व्यवथिर गिे छ 
। महरधधवेशि हलमर प्रवेश गिा परर्चयपि वर मतिरिपि अनिवरया रुपमर िे रउि ुपिेछ 
। मतिरिमर भरग मलि यस परर्चयपिको सरिमर सबनवष्ट्न्धत िेशमर ववधरिको उपिफर 
५.१ अिसुरर् बसोबरस गरे्को प्रमरणर्त हुिे करगिरत िे रउि ु पिेछ । यथतर 
करगिरतहरुमर र्रहिरिी, त्यस िेशको चरलक अिमुतीपि, थिरयी बसोबरस पि वर निवराचि 
सममनतले तोकेको अन्य परर्चयपिलरई मरन्ि सककिेछ ।   

६. ननवााधचत हुने पदहरु:  
६.१ अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशिमर सघंको ववधरिको उपिफर १७.२ मर उल्ले  भए बमोष्ट्िम 

िेहरयकर पिहरुमर तिर १० भन्िर कम एिमसमस भएकर क्षिेमर १ ििर, १० भन्िर बिी २० 
सबनम भएमर िप १ ििर आदिको क्रमले वर पष्ट्ञ्िकृत सिथय सखं्यर १५ हिरर् सबनम 
भएमर प्रत्येक १५ हिरर् सिथय बर्रबर् १ ििर क्षेिीय उपसयंोिक, ६ ििर क्षेिीय मदहलर 
सयंोिक र् ६ ििर क्षेिीय यवुर सयंोिक अिसुरर्को करयरालय पिरधधकरर्ीको निवराचि 
सबनपन्ि हुिेछ: । 

 
मस.न.ं पद सखं्या 
१. अध्यक्ष १ 

२. उपरध्यक्ष ५ (१ मदहलर सदहत) 
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३. महरसधचव १ 

४. सधचव २ 
५. कोषरध्यक्ष १ 
६. सहकोषरध्यक्ष १ 
७. मदहलर सयंोिक १ 
८. यवुर सयंोिक १ 
९. क्षेिीय सयंोिक ६ 

१०. क्षेिीय उपसयंोिक ६ (कष्ट्बनतमर) १० सबनम र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद् भएकर क्षिेमर १ ििर, १० भन्िर 
बिी २० सबनम भएमर िप १ ििर आदिको 
क्रमले वर पष्ट्ञ्िकृत सिथय सखं्यर १५ 
हिरर् सबनम भएमर प्रत्येक १५ हिरर् 
सिथय बर्रबर् १ ििर क्षेिीय उपसयंोिक । 

११. क्षेिीय मदहलर सयंोिक ६ 
१२. क्षेिीय यवुर सयंोिक ६ 

 ननवााचन हुने पदाधधकारी 
सखं्या  

३७ कष्ट्म्तमा 

६.२ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि सबनपन्ि हुि ु भन्िर बदिमर ६ 
मदहिर र् कष्ट्बनतमर एक मदहिर बराँकी र्हिे गर्ी आफ्िो मलुकुहरुमर र्रष्ट्रिय महरधधवेशि 
सबनपन्ि गर्ी सोही महरधधवेशिबरट सघंको ववधरिको उपिफर १७.३ तिर अिसुचुी ७ 
बमोष्ट्िम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर सिथयहरु चयि गिुा पिेछ । 

अनसुचुी – ७ 
अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को सदस्य सखं्या 

पष्ट्जजकृत सदस्यको सखं्या  अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को सदस्यको 
सखं्या 
५०००     ५ 
७०००     ६ 
१०,०००     ७ 
१४,०००     ८ 
१९,०००     ९ 
२५,०००     १० 

६.३ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट निवराधचत भएकर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सिथयहरुल े
निवराधचत भइसके पनछ अनिवरया रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशिमर भरग मलई शपि िहर् 
गिुा पिेछ । ववशषे करर्र्बस (िघुाटिर आदि) उपष्ट्थित हुि िसकेमर निवराधचत सिथय वर 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े करर्र् सदहत अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि हुि ु भन्िर पदहले 
सधचवरलयलरई िरिरकरर्ी गर्रउि ु पिेछ । अवथिर हेर्ी यसको निर्ाय तत्करमलि 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेगिेछ ।  
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६.४ निवराधचत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सिथयहरुल ेअनिवरया रुपमर निवराचि सममनतमर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेतोकेको ियराँ शरुु हुिे करयाकरलको सिथयतर शलु्क ५०० 
अमेरर्की डलर् सघंको सधचवरलयमर बझुरई आफ्िो िरम ितरा गर्रउि ुपिे छ । सो प्रकृयर 
पनछ महरधधवेशिले सिथयहरुलरई अिमुोिि (Endorse) गिे छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर पिरधधकरर्ीकर उबनमेद्वरर्हरुले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको उबनमेिवरर् 
मिोियि शलु्क निवराचि सममनतलरई बझुरउि ुपिे छ । निवराधचत भएकर पिरधधकरर्ीहरुले 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको सिथयतर शलु्क वरपत ५०० अमेरर्की डलर् बझुरए 
पनछ मरि शपि िहर्मर भरग मलि परउिे छि ्।   

६.५ क्षेिीय सयंोिक, क्षेिीय उपसयंोिक, क्षेिीय मदहलर सयंोिक र् क्षेिीय यवुर सयंोिकहरुको 
निवराचि सघंको ववधरिको उपिफर २१.२ मर उल्ल े भए बमोष्ट्िम सबनबष्ट्न्धत क्षेिकर 
महरधधवशेि प्रनतनिधधहरुबरट मरि ै हुिेछ । अन्य पिहरु सब ै महरधधवेशि प्रनतनिधीबरट 
निवराधचत हुिेछि ्। 

७. उम्मेद्वार बन्न चाहहने योग्यता: 
७.१ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अध्यक्ष पिको लरधग ववधरिको उपिफर १७.५.१ “अध्यि 

पदका लाधग उम्मेदवार बन्नका लाधग ननज अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को पदाधधकारी 
वा सदस्य पदमा एक कायाकाल परुा गरेको हुनपुने छ” बमोष्ट्िम योग्यतर पगेुको हुि ु
पिेछ । 

७.२ अध्यक्ष पि बरहेक अन्य पिरधधकरर्ीहरुकर लरधग ववधरिको उपिफर १७.५.२ “अध्यि 
बाहेकका अन्य पदाधधकारीहरुको लाधग उम्मेदवार बन्नका लाधग ननज अन्तरााष्ट्रिय 
समन्वय पररषद्को पदाधधकारी वा सदस्य वा कुन ै पनन राष्ट्रिय समन्वय पररषद्को 
पदाधधकारी पदमा एक कायाकाल परुा गरेको हुन ुपनेछ” बमोष्ट्िम योग्य हुि ुपिेछ । 

७.३ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को सिथय पिको हकमर ववधरिको उपिफर १७.५.३ 
“अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद् सदस्यका लाधग उम्मेदवार बन्नका लाधग ननज अन्तरााष्ट्रिय 
समन्वय पररषद्को पदाधधकारी वा सदस्य वा कुन ै पनन राष्ट्रिय समन्वय पररषद्को 
पदाधधकारी वा सदस्य पदमा एक कायाकाल परुा गरेको हुनपुने छ”  बमोष्ट्िम योग्य हुि ु
पिेछ ।  

७.४ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को कुि ै पनि पिमर उबनमेद्वरर् बन्ि गरै्आवरसीय िेपरली 
सघंको ववधरिको उपिफर ५.१ मर उल्ले  बमोष्ट्िम गरै्आवरसीय िेपरलीको हैमसयत करयम 
गरे्को हुि ुपिे छ ।  ववधरिको उपिफर ५.१ मर उल्ल े भए बमोष्ट्िम मिोियि फरर्मकर 
सरि सबनबष्ट्न्धत िेशमर िईु वषा भन्िर बिी बसोबरस गरे्को प्रमरणर्त हुिे करगिरत पेश 
गिुा पिे छ । यथतो करगिरत पेश िगरे्मर नििको उबनमेद्वरर्ी थवत:  ररे्ि हुिे छ । 
निवराधचत सिथय वर पिरधधकरर्ीहरुको ववधरिको उपिफर ५.१ बमोष्ट्िम गरै्आवरसीय 
िेपरलीको हैमसयत िर्हेमर िीिको पि थवत:  ररे्ि हुिेछ । 

७.५ उबनमेिवरर् बन्िको लरधग र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट महरधधवेशि प्रनतनिधध छरनिएको 
हुि ु पिेछ । चरल ू अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर सिथयहरु वर पिरधीकरर्ीहरु थवत: 
महरधधवेशि प्रनतनिधध हुिे भएकोले उिीहरु र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट चयि भएकर 
प्रनतनिधध मभि छरनिएको हुि ु पिे छैि ् तर् यथतर पिरधधकरर्ी वर सिथयहरुको गरै् 
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आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको उपिफर ५.१ बमोष्ट्िम गरै् आवरसीय िेपरलीको हैमसयत 
करयम र्हेको भिे हुि ु पिेछ । निवराचिमर उबनमेिवरर् बन्िको लरधग सबनबष्ट्न्धत 
करयाकरलमर पष्ट्ञ्िकृत सिथय भई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निधरार्र् गरे्को 
सिथयतर शलु्क र् अन्य शलु्क अनिवरया रुपमर बझुरएको हुि ु पिे छ । ितरा शलु्क 
करठमरण्डौको सधचवरलयमर आएर् बझुरउि ुपिे छ । 

७.६ उबनमेद्वरर्हरुले सघंको आचरर् सदंहतरमर मलण त प्रनतबद्धतर गर्ी उबनमेद्वरर्ी मिोियि 
फरर्मकर सरिमर पेश गिुा पिे छ । कुि ै उबनमेद्वरर् र्रििनैतक, िरनतय वर धरममाक 
सथंिरको करयाकरर्ी सममनतको पिरधधकरर्ी वर सिथय पि धरर्र् गरे्को भए सो पि त्यरग 
गरे्को प्रमरर् (र्रष्ट्ििरमर वर ष्ट्थवकृत) मिोियि फरर्मकर सरि पेश गिुा पिेछ । 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निधरार्र् गरे्को आचरर् सदंहतर परलिर िगर्ी प्ररप्त भएकर 
मिोियिकर उपर् प्रमरर् सदहत उिुर्ी परे्मर निवराचि सममनतले मिोियि र्द्ि गिा 
सक्िेछ । निवराचि भएपनछ पनि मरधि उल्लेण त पिहरु िहर् गरे्को प्रमरणर्त भएमर 
अिशुरसि सममनतको मसफररर्शमर नििलरई पिमकु्त गिा सककिेछ । 

७.७ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निवराचिको ३ मदहिर अगरव ैसिथयतर शलु्क एव ंववमभन्ि 
परर्योििरहरुमर कबलु गरे्को र्कम बझुरउि बराँकी सिथयहरुको िरमरवली सघंको वेभसरइट 
मरफा त अिवर आइमसमसको िपु इमेल मरफा त प्रकरमशत गरर्िे छ । उक्त िरम प्रकरमशत 
भएको १ मदहिर मभि उक्त सचूी उपर् िटुी भएमर छरिववि गर्ी अष्ट्न्तम सचूी प्रकरमशत 
हुिे छ । ववमभन्ि परर्योििरमर कबलु गरे्को र्कम एव ंसिथयतर शलु्क बझुरउि बराँकी 
व्यष्ट्क्तहरुल ेअन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षिको एव ं र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को कुि ै पनि 
पिमर उबनमिेवरर्ी दिि पवूा उक्त र्कम अनिवरया रुपमर चुक्तर गिुा पिे छ । अन्यिर 
िीिको मिोियि अयोग्य मरनििे छ । 

८.  ननवााचन काया सम्पादन : 
८.१ निवराचि आयकु्तले निवराचिकर निममत्त मतिरिकर लरधग ममनत समय र् थिरि तोक्िे छ 

।  
८.२ निवराचि सममनतले गरै्आवरसीय िेपरली सघंको सधचवरलयबरट मरि मतिरतर िरमरवली रुि ु

गर्ी उक्त िरमरवली उपर् िरवर ववर्ोधको मौकर दिई अष्ट्न्तम िरमरवली प्रकरशि गिेछ ।   
८.३ िरम ितरा गिा चरहिे उबनमेिवरर्हरुले निवराचि सममनतले तोकेको िथतरु् सदहत मिोियि 

पि िरण लर गिुा पिेछ । यथतर व्यष्ट्क्त अष्ट्न्तम मतिरतर िरमरवलीमर समरवेश भएको 
हुि ुपिेछ ।  

८.४ निवराचि सममनतले तोकेको िथतरु् सदहत मिोियि पि िरण लर गरे्कर उबनमेद्वरर्हरुले 
उबनमेद्वरर्ी कफतरा मलएमर नििले नतरे्को मिोियि िथतरु् कफतरा हुिे छैि ्। 

८.५ िरम कफतरा मलि चरहिे उबनमेिवरर्हरुले निवराचि आयकु्तद्वरर्र तोककएको समयमर तोककए 
बमोिम सचूिर दिइ आफ्िो िरम कफतरा मलि सक्िे छि ्। 

८.६ निवराचि आयकु्तले तोककएको समयमर मतपि ववतर्र् गिे छि ् र् मतिरतरहरुले 
तोककएको समय मभि मतिरि गरर्सक्ि ुपिेछ । मतिरि गिे मतपि करगिीय पद्िनत 
(Hard Copy) अिवर ववद्यनुतय पद्िनत (Soft Copy) मध्ये कुि ै एउटर पद्िनत 
अपिरउि सककिे छ । 
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८.७ मत पिमर अनिवरया रुपले निवराचि आयकु्तको हथतरक्षर् भएको हुि ुपिाछ । मत पि र् 
मिोियि पिको वधै्यतरको निर्ाय निवराचि आयकु्तबरट हुिेछ ।  

८.८ अध्यक्ष तिर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पिरधधकरर्ी पिमर सब ैभन्िर बिी मत प्ररप्त 
गिे उबनमेिवरर् निवराधचत भएको घोषर्र गरर्िे छ । 

८.९ निवराचि करगिीय वर ववद्यनुतय प्रर्रलीद्वरर्र गोप्य मतिरि गरर्िे छ ।  
८.१० िईु उबनमेिवरर् वीच मत बर्रबर् भएमर गोलर प्रिरको मरध्यमबरट ववियी उमेिवरर्को िरम 

घोषर्र गरर्िे छ ।  
८.११ ववद्यनुतय प्रर्रली वर करगिीय पद्िनतबरट गरर्िे मतिरिमर उबनमिेवरर्को िरम अिंेिी 

वर्रािकु्रम अिसुरर् क्रमबद्ध रुपमर र्रण िे छ । 
९. ननवााचन सम्बन्धी आचार सहंहता:   

९.१  निवराचि सबनबष्ट्न्ध िुिसकैु ववषयमर िेण एको वववरि तिर अथपरटतरको बररे्मर निवराचि 
सममनतकर आयकु्तले दिएको निर्ाय ि ैअष्ट्न्तम हुिेछ । 

९.२  कुि ैसमहू वर प्यरिलको आधरर्मर चुिरव लड्ि वर समहूगत रुपमर मतको आह्वरि गिा 
वर प्रचरर् प्रसरर् गिा परइिे छैि । 

९.३ निवराचि सममनतले तोकेको आचरर्सदंहतर र् नियमरवलीको उल्लङघि गिे उबनमेिवरर्को 
उबनमेिवरर्ी र्द्ि गिा सककिेछ । 

९.४  निवराचि हुिे थिरिमर निवराचिलरई प्रभरव परिे  रलकर प्रचरर् प्रसरर्कर सरमिीहरुको 
प्रयोग तिर भरषर् आदि िथतर कृयरकलरपहरु गिा परइिे छैि । 

९.५ मतिरि थिलमर फोटो ण च्ि ममल्ि ेकुि ैपनि उपकर्र् लरि परईिे छैि । 
९.६  निवराचिलरई प्रभरव परिे अन्य गनतववधी गिा परईिे छैि । 

१०.    बाधा अड्काउ फुकाउाः  
यस नियमरवली अिसुरर् करया गिरा कुि ै बरधर, अड्करउ पिा आएमर निवराचि सममनतको 
अिरु्ोधमर त्यथतो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले फुकरउि सक्िेछ ।  

११.    यस ैननयमावली बमोष्ट्जम हुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेण एकर कुर्रहरुको हकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्िम हुिेछ ।  
१२. खारेजीाः  

१२.१  निवराचि सबनबन्धी ववनियमरवली, २०१३  ररे्ि गरर्एको छ । 
१२.२ निवराचि सबनबन्धी ववनियमरवली, २०१३ बमोष्ट्िम भए गरे्कर करम करर्बरही यस ै

नियमरवली बमोष्ट्िम भए गरे्को मरनििेछ ।   
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ननवााचन पत्र नमनुा 
 
गरै्आवरसीय िेपरली सघं  (Non-Resident Nepali Association) 
िवौं अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि तिर ववश्व सबनमेलि २०१९ (9th IGA) 
पिरधधकरर्ी निवराचि ... असोि २०७६ (अक्टोवर् २०१९) ............ गत.े..........सरल 
 

मतपत्र (Ballot Paper) 
आफूले छरिेको उबनमेिवरर्को िरमको अगरडडको    कोठरमर () रे्िर धचन्ह प्रयोग गिुा होस ्। 
       Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
अध्यक्ष (President)          
           
           
  
       Choose Four कुि ैचरर् लरई मत दिि ु
होस 
उपरध्यक्ष (Vice President)        
            
           
           
            
     
मदहलर उपरध्यक्ष (Women V.P Choose One  कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
            
           
           
महरसधचब (General Secretary)  Choose One      कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
  
सधचब (Secretary)   Choose Two        कुि ैिईुलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
           
कोषरध्यक्ष (Treasurer)     Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           

 
 
 
सहकोषरध्यक्ष (Joint Treasurer)    Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
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मदहलर सयंोिक (Women Coordinator)  Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
यवुर सयंोिक (Youth Coordinator)   Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
_______________________________________________________________________
___ 
निवराचिे आयकु्तको हथतरक्षर्  
गरै्आवरसीय िेपरली सघं  (Non-Resident Nepali Association) 
िवौं अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि - निवराचि २०१९  
पिरधधकरर्ी निवराचि — ... असोि २०७६ ............ ( अक्टोवर् २०१९ ...................) 
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मतपत्र (Balot Paper) 
आफूले छरिेको उबनमेिवरर्को िरमको अगरडडको  कोठरमर ()   रे्िर धचन्ह प्रयोग गिुा होस ् 
अफ्रिका, अमेररकाज,् एमशया प्रशान्त, यरुोप, मध्यपवूा र ओसेननया िेत्र 
क्षेिीय सयंोिक (Regional Coordinator)  Choose One कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
क्षेिीय उपसयंोिक (Dept. Regional Coordinator) कुि ैएक वर िईुलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
__________________________________________________________________ 
निवराचि आयकु्तको हथतरक्षर् 
 

मतपत्र (Ballot Paper) 
 

आफूले छरिेको उबनमेिवरर्को िरमको अगरडडको कोठरमर  ()  रे्िर धचन्ह प्रयोग गिुा होस ् 
अप्रप्रका, अमेररकाज,् एमशया प्रशान्त, यरुोप, मध्यपवूा र ओसेननया िेत्र 
क्षेिीय मदहलर उप सयंोिक (Regional Women Coordinator) कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
क्षेिीय यवुर उपसयंोिक (Regional Youth Coordinator) कुि ैएकलरई मत दिि ुहोस 
           
           
           
_________________________________________________________________ 
निवराचि आयकु्तको हथतरक्षर् 
गरै्आवरसीय िेपरली सघं  (Non-Resident Nepali Association) 
िवौं अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि - निवराचि २०१९  
पिरधधकरर्ी निवराचि — ... असोि २०७६ ............ ( अक्टोवर् २०१९ ...................) 


