
 

1 

 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 
अन्तरााष्ट्रिय महाधिवशेन सचंालन सम्वन्िी ननयमावली, २०१९ 

प्रस्तावना:  
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि (सशंोधधत ववधरि २०१७) को दफर १३ मर उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय 
महरधधवेशिलरई व्यवष्ट्थित र् मयराददत बिरउिको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै्आवरसीय 
िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सदहत) को दफर १७.६ को ददएको अधधकरर् प्रयोग गर्ी 
यो नियमरवली बिरएको छ । ववधरि अिसुरर् ममलरइएको 
१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

यो करयाववधधको िरम “अन्तरााष्ट्रिय महाधिवेशन सचंालन सम्बन्िी ननयमावली, २०१९” र्हिे छ 
। यो नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको ददि देखि लरग ुहुिे छ । 

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

जिरउिेछ ।  
(ग) महरधधवेशि भन्िरले गरै्आवरसीय िेपरली सघंको अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि वर ववशषे 

अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवशेिलरई जिरउिेछ ।  
(घ) परर्चयपत्र भन्िरले महरधधवशेिमर भरग मलि आउिे प्रनतनिधधलरई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 

परर्षद्ले जरर्ी गरे्को परर्चयपत्रलरई जिरउिेछ ।  
(ङ) अध्यक्ष मण्डल भन्िरल े महरधधवेशि र् निवराचि प्रकृयरलरई निरपक्ष र् थवतन्त्र रुपमर 

सञ्चरलि भए िभएको अिगुमि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गठि गरे्को अध्यक्ष 
मण्डललरई जिरउिेछ ।  

३.   महाधिवेशन प्रनतननधि र दस्तावेजको तयारी : 
३.१ महरधधवेशि प्रनतनिधीहरुको छिोट ववधरिको दफर १३.७ अिसुरर् हुिेछ ।  
३.२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले महरधधवेशिमर छलफल गरर् पररर्त गरर्िे वरवषाक 

प्रनतवेदि, आधिाक प्रनतवेदि, ववधरि सशंोधिकर प्रथतरवहरु महरधधवेशि पवूा तयरर् गिेछ 
। यथतर प्रथतरवहरुको दथतरबेज तयरर् गर्ी महरधधवेशि प्रनतनिधधहरुलरई उपलव्ध 
गर्रईिेछ । 

४.  महाधिवेशनको स्थान समय, अध्यिता, सञ्चालन, आसन ग्रहण : 
४.१ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े निददारट गरे्को ममनत, समय र् थिरिमर महरधधवेशि 

सञ्चरलि हुिेछ । 
४.२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर वतामरि पदरधधकरर्ी तिर सदथयहरु, पवूा अध्यक्षहरु, 

सरं्क्षकहरु, सल्लरहरकरर्हरु, मरिरिा सदथयहरु, महरधधवेशि प्रनतनिधीहरु र् सघंको 
ववधरिले व्यवथिर गरे्कर पयावेक्षकहरुलरई मरत्र सभर हलमर प्रवेश गर्रईिे छ र् 
नयिीहरुलरई सभरहलमर छुट्टर छुट्टै थिरिमर आसि ग्रहर् गर्रईिेछ । महरधधवेशिमर 
प्रवेश गिा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको परर्चयपत्र देिरउि ुपिेछ । 
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४.३ महरधधवेशि प्रनतनिधीहरुको  उपष्ट्थिनत र् हथतरक्षर्को अमभलेि र्रखििेछ ।  
४.४ महरधधवेशिको अध्यक्षतर सघंको अध्यक्षले र् अध्यक्षको अिपुष्ट्थिनतमर ५ (पराँच) 

उपरध्यक्षहरु मध्ये १ (एक) उपरध्यक्षले गिेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेअध्यक्षतर 
गिे उपरध्यक्षको चयि गिेछ । अध्यक्ष वर उपरध्यक्षको अिपुष्ट्थिनतमर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ले चयि गरे्को व्यष्ट्ततले गिेछ । ववधरि अिसुरर् ममलरइएको 

४.५ महरधधवेशिको सचंरलि सघंको महरसधचवले गिेछ । निजको अिपुष्ट्थिनतमर दईु सधचवहरु 
मध्ये एकले गिे छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले महरधधवेशि सचंरलि गिे सधचवको 
चयि गिेछ । सधचवहरुको अिपुष्ट्थिनतमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े तोकेको 
व्यष्ट्ततले महरधधवेशि सञ्चरलि गिेछ ।  

४.६ अध्यक्षतर ग्रहर् पनछ सभर सचंरलकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर वतामरि 
पदरधधकरर्ीहरु तिर सदथयहरु, पवूा अध्यक्षहरु, सरं्क्षकहरु, मरिरिा सदथयहरु र् 
सल्लरहकरर्हरुको आसि ग्रहर् गर्रउिेछ ।  

४.७ महरधधवेशिको उद्घरटि लगरयत सभरकर अन्य औपचररर्क प्रकृयर र् अध्यक्षको उद्घरटि 
भरषर् (Opening Statement) पनछ महरधधवेशि औपचररर्क रुपमर शरुु  हुिे छ ।  

५.  अध्यिता मण्डलाः 
महरधधवेशि र् निवराचि प्रकृयरलरई निरपक्ष र् थवतन्त्र रुपमर सञ्चरलि भए िभएको अिगुमि 
गिा एक ३ (तीि) सदथयीय अध्यक्षतर मण्डलको गठि गरर्िेछ । अध्यक्षतर मण्डलको प्रथतरव 
अध्यक्षले सभरहलमर गिेछ र् प्रनतनिधधहरुले यसको अिमुोदि गिेछ । यस नियमरवलीको 
नियम १० अिसुरर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निथकृय भएको समयमर परर्षद्को करयाकरर्ी 
अधधकरर् अध्यक्षतर मण्डलमर र्हिेछ । सममनतको सयंोजक सदथयहरु आफैले छरन्िे छि ् । 
अध्यक्षतर मण्डलकर सदथयहरु निवराचिमर कुि ैपदमर उमेद्वरर् हुि परउिे छैिि ् । अध्यक्षतर 
मण्डलको करया अवधध ियराँ निवराधचत सममनतले शपि ग्रहर् गरे् पिुिः समरप्त हुिेछ ।  

६.  कोरम, मत र अनमुोदन वा स्वीकृनत : 
६.१ महरधधवेशिको कोर्मको लरधग ५१ (एकरउन्ि) प्रनतशत महरधधवेशि प्रनतनिधधहरु 

सभरहलमर उपष्ट्थित हुि ुपिेछ । पदहलो पटक कोर्म िपगेुमर अध्यक्षले केही समयको 
लरधग महरधधवेशि थिगि गिा सतिेछ । तद्पश्चचरत सभरहलमर उपष्ट्थित प्रनतनिधीहरुलरई 
ि ैकोर्म मरनि महरधधवेशिको प्रकृयर अगरडड बढरईिे छ । 

६.२ महरधधवेशिमर प्रथतरव गरर्एको  बबषय वथतकुो गष्ट्भभर्तर र् अवथिरलरई ववचरर् गरे्र् हरत 
उठरएर्  वर गोप्य मतदरि बरट निर्ायमर पधुगिेछ । 

६.३ आधिाक र् वरवषाक प्रनतवेदिको अिमुोदिकर लरगी महरधधवेशिमर उपष्ट्थित ५० (पचरस) 
प्रनतशत भन्दर बढी प्रनतनिधीहरुको मत प्ररप्त हुि ुपिेछ । ववधरि सशंोधिको लरगी भिे 
कष्ट्भतमर दईु नतहरई मतको आवश्चयक पिेछ ।  
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७. वार्षाक प्रनतवेदन : 
चरल ु  करयाकरलमर  सघंले गरे्को  ववववध करयाक्रमको प्रगनत, उपलव्धी र् भरवी करयाददशरको 
वरवषाक प्रनतवेदि महरसधचवले  प्रथततु  गिेछ । यस प्रनतवेदिमर महरधधवेशि हलमर छलफल 
गरर् नियम ६ मर उल्लेखित मतदरि प्रकृयरबरट पररर्त गरर्िेछ । प्रतिवेदन महरधिवेशन हुि ु
भन्दर १५ ददन अगाडी सम्परू्ण महरधधवेशि प्रतितनधिहरुलरई पठाउन ुपनेछ वा महरधधवेशिको 
ददन उतत प्रतिवेदन पसु्तिकाको रुपमा उपलब्ि गनुण पनेछ । 
 

८.  आधथाक प्रनतवेदन : 
८.१ चरल ु करयाकरलमर भएकर सघंकर आधिाक कृयरकलरप, आभदरिी िचाको वववर्र् सदहतको 

आधिाक प्रनतवेदि कोषरध्यक्षले प्रथततु गिेछ । कोषरध्यक्षले  आगरमी  वषाको अिमुरनित 
बजेट प्रथततु गिा सतिेछ । यस प्रनतवेदिमर छलफल गरर् नियम ६ मर उल्लेखित 
मतदरि प्रकृयरबरट पररर्त गरर्िेछ । 

८.४ प्रतिवेदन महरधिवेशन हुि ु भन्दर १५ ददन अगाडी सम्परू्ण महरधधवेशि प्रतितनधिहरुलरई   
पठाउन ु पनेछ वा महरधधवशेिको ददन उतत प्रतिवेदन पसु्तिकाको रुपमा उपलब्ि गनुण 
पनेछ । 

८.२ ववधरिको दफर २७ अिसुरर् आय व्ययको वववर्र् िेपरल सर्करर्को लेिर प्रर्रली वमोष्ट्जम 
तयरर् हुिेछ । यस प्ररयोजिकर लरधग महरधधवेशिले एक लेिर परर्क्षकको नियतुती गिेछ 
।  

८.३ ववधरिको दफर २७ अिसुरर् महरधधवेशि प्रनतनिधधहरुल ेआगरमी करयाकरलकर लरधग िेपरल 
सर्करर्बरट मरन्यतर प्ररप्त लेिर परर्क्षकहरु मध्यबरट लेिर परर्क्षक नियषु्ट्तत गर्ी 
परर्श्रममक तोतिे छ । 

९.  र्विान सशंोिन :  
सघंको ‘र्विान सशंोिन तथा ननयमावली ननमााण सम्वन्िी ननयमवाली, २०१९" अिसुरर् 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े तयरर् पररे्को सशंोधिको प्रथतरव छलफलकर लरगी प्रथतरव 
गरर्िेछ । उतत प्रथतरव अन्तर्राष्ट्रिय सभवय परर्षद्को तफा बरट ववधरि सशंोधि सवुरव तिर 
नियमरवली निमरार् सममनतको सयंोजकले पेश गिेछ । यस प्रथतरव मरिी छलफल गरर् मरिी 
उल्लेखित मतदरि प्रकृयरबरट ववधरि सशंोधि गरर्िेछ । ववधरि सशंोधिकर अन्य प्रकृयर 
‘र्विान सशंोिन तथा ननयमावली ननमााण ननयमवाली, २०१९"  अिसुरर् हुिेछ । 

१०.  अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को ननस्कृयता : 
वरवषाक तिर आधिाक प्रनतवेदि अिमुोदि तिर ववधरि सशंोधि पश्चचरत पनछ हुिे निवराचिलरई 
निश्चपक्ष र् थवतन्त्ररुपमर सञ्चरलि गिा निवराचि अवधध भर् यस नियमरवलीको नियम ११ 
अिसुरर् निवराचि प्रकृयर शरुु भए पनछ र् निवराचि आयतुतले निवराचिको औपचररर्क घोषर्र 
िगरे् सभम अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निथकृय र्हिेछ । यस अवधीमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्को करयाकरर्ी अधधकरर् यस नियमरवलीको नियम ५ अन्तगात बन्िे अध्यक्षतर मण्डलमर 
र्हिे छ ।    
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११.  ननवााचन : 
११.१ अध्यक्ष मण्डलको सयंोजकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्द्वरर्र प्रथतरववत निवराचि 

सममनतकर सदथयहरुको परर्चय महरधधवेशि हलमर गर्रउिेछ र् महरधधवेशिल े सममनत 
अिमुोदि गिेछ ।  

११.२ निवराचि सममनतले सघंको "निवराचि सभवन्धी नियमरवली, २०१९" अिसुरर् निवराचि गिेछ 
।   

११.३ निवराचि आयतुतले निवराचि सभबन्धी ववववध जरिकरर्ी र् प्रकृयर महरधधवशेि हलमर 
गर्रउिे छ र् निवराचि करया प्ररर्भभ हुिेछ ।  

११.४ निवराचिको परर्र्रम निवराचि आयोगले महरधधवेशि हलमर घोषर्र गरे् पनछ अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद् पिु: सकृय हुिेछ । 

१२. समापन, सपथ ग्रहण, चाल ुसममनत भगं : 
आधिाक, वरवषाक प्रनतवेदि, ववधरि सशंोधि तिर निवराचि प्रकृयर सभपन्ि भए पनछ सघंको 
अध्यक्षले महरधधवेशिको समरपिको घोषर्र गिेछ । ियराँ निवराधचत परर्षद्को सपि ग्रहर् 
प्रमिु निवराचि आयतुतले ववश्चव सभमेलिको समरपि करयाक्रममर गिेछ ।  ियराँ निवराधचत 
परर्षद्ले सपि मलए पछप परु्रिो परर्षद् थवत भगं हुिेछ ।  
 

१३.    बािा अड्काउ फुकाउाः  

यस ववनियमरवली अिसुरर् करया गदरा कुि ै बरधर, अड्करउ पिा आएमर निवराचि सममनतको 
अिरु्ोधमर त्यथतो बरधर अड्करउ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद वर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद 
निरकृय भएको अवथिमर अध्यक्षतर मण्डलले गिेछ ।  

१४.    यस ैननयमावली बमोष्ट्जम हुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम हुिेछ ।  
१५. खारेजीाः  

१५.१  अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि सचंरलि सभवन्धी नियमरवली, २०१३ िररे्ज गरर्एको छ । 
१५.२ अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवशेि सचंरलि सभवन्धी नियमरवली, २०१३ बमोष्ट्जम भए गरे्कर करम 

करर्बरही यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम भए गरे्को मरनििेछ ।   
 

 
।।समरप्त।। 

 


