
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 
गरैआवासीय नेपाली सघं क्षते्रीय भेला तथा बठैक सञ्चालन सम्बन्धी ननयमावली, २०१९ 

प्रस्तावना:  
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि (सशंोधधत ववधरि २०१७) को उपदफर २२.९.३ मर उल्लेखित क्षेत्रीय 
भेलर तथर बठैकलरई व्यवष्ट्थथत र् मयराददत बिरउिको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सदित) को दफर १७.६ को ददएको अधधकरर् 
प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ ।  
१. सकं्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

यो नियमरवलीको िरम “गरैआवासीय नेपाली क्षेत्रीय भेला तथा बठैक सञ्चालन सम्बन्धी 
ननयमावली, २०१९” र्ििे छ । यो नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको ददि देखि 
लरग ुिुिेछ । 

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

जिरउिेछ ।  
(ग) आयोजक सममनत भन्िरले क्षेत्रीय बठैक तथर भेलरको आयोजिर गिाको लरधग सम्बष्ट्न्धत 

क्षेत्रकर क्षते्रीय सयंोजकको अध्यक्षतरबरट गदठत आयोजक सममनतलरई जिरउिेछ । 
३.  क्षेत्रीय भेला सचंालन सम्बन्धी प्रक्रियााः 

३.१ सघंको क्षेत्रीय भेलर तथर बठैक िरे्क २ वषामर एक पटक सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रमर गरर्िेछ । 
३.२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षेत्रीय सयंोजकसगं समन्वय गर्ी 

क्षेत्रीय भेलर तथर बठैकको समय, थथरि र् छलफलको सचूी तोक्िेछ । 
३.३ क्षेत्रीय बठैक तथर भेलरको आयोजिर गरै्आवरसीय िेपरली सघं र् सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद्को सयंकु्त आयोजिरमर सचंरलि गरर्िे छ । 
३.४ क्षेत्रीय बठैक तथर भेलरको आयोजिर गिाको लरधग सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर क्षते्रीय सयंोजकको 

अध्यक्षतरमर आयोजक सममनत गठि गरर्िे छ । 
३.५ सम्मलेिको सधचवरलय सम्बन्धी सम्परू्ा करया सम्बष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गि  

छ । 
३.६ आयोजक सममनतकर सदथयिरुको चयि आयोजक सममनतकर अध्यक्षले सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर 

र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्सगं समन्वय गरे्र् गि  छ । आयोजक सममनतमर बदामर ५१ 
जिर भन्दर बाी सदथय चयि गिा परइिे छैि । 

३.७ क्षेत्री बठैक तथर भेलरको करयालरई नछटो र् सर्ल गिाको लरधग आयोजक सममनतकर 
सभरपनतले उपरध्यक्षिरु मध्ये एक जिरको सयंोजकत्वमर ७ जिर सदथयिरु भएको एक 
Steering Committee गठि गिुा पि  छ ।  

३.८ आवश्यक्तर अिसुरर् अन्य उपसममनतिरुको गठि गरर्िे छ र् ती गठि भएकर 
उपसममनतिरुमर ११ जिर भन्दर बदा सदथय चयि गिा परइिे छैि । उपसममनतकर 
सदथयिरुको चयि उपसममनतकर सयंोजकिरुले गिुा पि छ । 

३.९ क्षेत्रीय भेलर तथर बठैककर अवसर्मर गरर्िे करयाक्रमिरुको करया तरमलकर सम्बष्ट्न्धत 
क्षेत्रकर क्षेत्रीय सयंोजकले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् र् सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर र्रष्ट्रिय 
समन्वय गरर् समन्वय गर्ी तयरर् गिुा पि  छ । 



३.१० करयाक्रमको तरमलकर आइमसमसबरट अिमुोदि गर्रइ बठैक तथर भेलर िुि ुभन्दर दठक १५ 
ददि अगरडी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को वेभसरइटमर प्रकरमशत गिुा पि  छ । 

३.११ सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षेत्रीय सयंोजकले सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्सगं 
समन्वय गर्ी करयाक्रमिरुको अिमुरनित आय ब्ययको थवीकृत बजेट सम्मेलि भन्दर १ 
मदििर अगरडी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई उपलब्ध गर्रउि ुपि  छ । 

३.१२ गठि भएकर प्रत्येक उपमसममनतिरुकर सयंोजकल े आ-आफ्िर उपसममनतल े गरे्कर 
करयािरुको प्रनतवेदि Steering Committee कर सयंोजकलरई िरे्क १५ ददि मभत्र 
बझुरउि ुपि  छ । 

३.१३ क्षेत्रीय बठैकको अध्यक्षतर सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षते्रीय सयंोजकल े र् क्षते्रीय सयंोजकको 
अिपुष्ट्थथनतमर क्षेत्रीय उपसयंोजकिरु मध्ये एक उपसयंोजकले गि छ । अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्ल े सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्िरुसगं समन्वय गर्ी 
अध्यक्षतर गि  क्षते्रीय उपसयंोजकको चयि गि छ । क्षेत्रीय सयंोजक वर उपसयंोजकको 
अिपुष्ट्थथनतमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्सगं सल्लरि गर्ी चयि गरे्को व्यष्ट्क्तले क्षेत्रीय बठैक तथर भेलरको अध्यक्षतर गि  
छ । 

३.१४ क्षेत्रीय भेलर तथर बठैक बाीमर ३ ददि सम्म आयोजिर गिा सककिे छ । पदिलो ददि 
उद्घरटि समरर्ोिकर सरथै अन्य समसरमनयक ववषयमर छलफल गरर्िे छ । बराँकी २ ददि 
सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्िरुकर गनतववधधिरु, मदिलर बठैक र् यवुर 
बठैकको आयोजिर गरर्िेछ । 

३.१५ क्षेत्रीय भेलर तथर बठैक सम्पन्ि भएको ददि देिी १ मदििर मभत्र सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर 
सयंोजकले बठैक तथर भलेरको गनतववधध तथर आधथाक प्रनतवेदि अनिवरया रुपमर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पेश गिुापि छ ।  

४.  नाम दताा तथा सहभागीतााः 
४.१ क्षेत्रीय भेलरमर आमन्त्रीत िेपरल सर्करर्, िेपरलकर िीजी क्षते्रकर सघं सथंथर, ववमभन्ि 

र्रजिनैतक दलकर िेतरिरु, कूटिीनतक नियोगकर प्रमिुिरु, िीष्ट्ज क्षते्रकर उद्योगी तथर 
व्यवसरयीिरु, अन्तर्राष्ट्रिय तथर र्रष्ट्रिय सघं सथंथरकर प्रमिुिरु, बदु्धधजीवविरु, 
सचंरर्कमीिरुकर सरथै गरै् आवरसीय िेपरलीिरुको सिभरगीतर र्ििे छ ।  

४.२ क्षेत्रीय बठैक तथर भेलरमर सिभरगीतरकर लरधग इच्छुक िेपरली तथर गरै् आवरसीय 
िेपरलीिरुले आयोजक र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको दतरा शलु्क बझुरइ आफ्िो िरम 
दतरा गिा सक्िे छ । 

४.३ िरम दतरा गर्रएकर प्रनतनिधधिरुले सम्मेलि सम्बन्धी प्रकरशि र् सरमग्रीिरु परउिकुर सरथ ै
आयोजक मलुकुले आयोजिर गि  ददवर र् र्रत्री भोजमर सिभरगी िुि परउिे छि ्। 

५.  साझेदारीाः 
५.१ क्षेत्रीय भेलरले सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रमर र्िेकर गरै्आवरसीय िेपरली समदुरय मरझ आफ्िो सोच र् 

व्यवसरय प्रबद्ाधि गिा इच्छुक प्रनतरठरि तथर व्यष्ट्क्तिरुलरई सम्मेलिको सरझेदरर् 
(Partner/Sponsor) अवसर् प्रदरि गिा सक्ि ेछ । 

५.२ सम्मेलिमर Platinum, Gold तथर Silver प्ररयोजक िुिकुो अनतरर्क्त ददवर भोज, र्रत्री 
भोज लगरयतकर ववमभन्ि इभेण्ट प्ररयोजि गरे्र् आफ्िो सरझेदरर्ी देिरउि सककिे छ । 
सरझेदरर्ीको ववथततृ वववर्र् सघंको वेभसरइट www.nrna.org बरट प्ररप्त गिा सककिे छ 
। 

 
 
 

http://www.nrna.org/


६.    बाधा अड्काउ फुकाउाः  

यस ववनियमरवली अिसुरर् करया गदरा कुि ै बरधर, अड्करउ पिा आएमर त्यथतो बरधर अड्करउ 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले फुकरउि सक्िेछ ।  

७.     यस ैननयमावली बमोजिम हुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रिरुको िकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम िुिेछ ।  
 
 

।।समरप्त।। 
 


