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अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 

महिला फोरमको कायय व्वस्था सम्बन्धी ननयमावली, २०१९ 

 

प्रस्तावना: 
गरै्आवरसीय िेपरली सघं महिलर फोर्मले ववमिन्ि मलुकुिरुमर र्िेकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्िरुमर 
आबद्ध महिलर प्रनतनिधध मरफा त ववश्विर्ीकर गरै्आवरसीय िेपरली महिलरिरुलरई सयंोजि गरै्द िेपरल 
र् िेपरलीको िीतको लरधग महिलरिरुको सरमहूिक प्रयत्िलरई व्यवष्ट्थित र् प्रिरवकरर्ी परिा सञ्जरल 
ववथतरर् गिाको लरधग गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको परर्च्छेर्द ६ को र्दफर २२.७ बमोष्ट्जम करया 
प्रर्रली बिरउिकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ 
(२०१७ सशंोधि सहित) को र्दफर १७.६ को हर्दएको अधधकरर् प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ ।  
१. नाम र प्रारम्भ: 

यस नियमरवलीको िरम “गरैआवासीय नेपाली सघं महिला फोरम काययव्यवस्था सम्बन्धी 
ननयमावली, २०१९” र्ििे छ । यस नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े तोकेको हर्दि 
रे्दखी लरग ूिुिेछ । 

२. पररभाषााः 
ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अिा िलरगेमर यस नियमरवलीमरिः  
(क) सघं िन्िरले गरै् आवरसीय िेपरली सघंलरई जिरउिेछ । 
(ख) ववधरि िन्िरल ेगरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सहित) लरई 

जिरउिेछ ।  
(ग) फोर्म िन्िरले गरै आवरसीय िेपरली सघं महिलर फोर्मलरई जिरउिेछ । 

३. फोरम गठनको उद्देश्य: 
ववश्विर्ी छरर्एर् र्िेकर गरै्आवरसीय िेपरली महिलरिरुलरई सयंोजि गरै्द िेपरल र् िेपरलीको 
हितको लरधग महिलरिरुको सरमहुिक प्रयत्िलरई व्यवष्ट्थित र् प्रिरवकरर्ी बिरउि सजंरल ववथतरर् 
गिे । िेपरलकर वपनछडिएकर महिलरिरुको जीविथतर् उकरथि सकृय िमूमकर निवराि गिे ।  

४. काम र कतयव्य :  

४.१ ववधरिको उपर्दफर २२.७ मर िएको प्ररवधरि अिसुरर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर महिलर 
सयंोजकिरुलरई सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रको क्षते्रीय महिलर सयंोजक सँगको समन्वयमर सयंोजि 
गिे, आवधधक वववर्र् मलिे, महिलरसँग सम्बष्ट्न्धत ववमिन्ि करयाक्रमिरु तय गिे । 

४.२ प्रत्येक र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर महिलर सयंोजक प्रनतनिधधिरुल ेआ–आफ्िो मलुकुमर 
र्िेकर महिलरिरुलरई सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षेत्रीय सयंोजक मरफा त एकककृत गरे्र् महिलर 
सम्बन्धी करयाक्रमरु सञ्चरलि गिे ।  

४.३ िेपरलमर र्िेकर वपनछडिएकर महिलरिरुलरई सरमरष्ट्जक, आधिाक, मशक्षर, थवरथ्य र् 
उद्यमशीलतरमर उिीिरुको पिँुच परु् यरउिकर लरधग िेपरल सर्करर्, सर्ोकरर्वरलर सघं 
सथंिरिरुसँग सिकरया गर्ी उिीिरुको तरमलमको लरधग आवश्यक सरधि श्रोत उपलव्ध 
गर्रउि कक्रयरशील र्ििे । 

४.४ िेपरलमर र्िेकर निम्ि आय िएकर महिलरिरुको मशक्षर र् उद्यमशीलतरको ववकरसको लरधग 
छरत्रबदृ्धध प्रर्दरि गिा आधिाक श्रोत जटुरउिे करया गिे । 

४.५ महिलर शसष्ट्ततकर्र्को लरधग करयािरु सञ्चरलि गिे । 
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४.६ महिलरिरुलरई आफ्िो िक अधधकरर्को लरधग जरगर्र् गर्रउिे खरलकर करयािरु सञ्चरलि 
गिा सिकरया र् सियोग गिे । 

४.७ िेपरलको िरे्क ति र् क्षेत्रिरुमर उिीिरुको पिँुच र् सििरगीतरको लरधग िेपरल सर्करर् र् 
सर्ोकरर्वरलरिरुसँग सिकरया र् समन्वय गिे । 

४.८ फोर्मले प्रत्येक ३ महििरमर एक पल्ट नियममत रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर 
फोर्मले गरे्कर करयािरुको प्रगनत वववर्र् पेश गिे । 

४.९ ववश्वमर र्िेकर िेपरली महिलरिरुको सजंरललरई एकतरबद्ध र् सकृय बिरउिको लरधग 
महिलर सम्मेलि तिर गोरठीिरु सचंरलि गिे । 

४.१० र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर महिलर सयंोजकको पर्द रर्तत िएमर बरकँी अवधधको लरधग 
रर्तत पर्दमर महिलर फोर्मकर सयंोजकले सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर क्षेत्रीय सयंोजक मरफा त 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्िरुसँग समन्वय गरे्र् चयिको लरधग आवश्यक पिल गिे छ । 

४.११ गरै् आवसीय िेपरली सघं र् कुि ै पक्ष बीच महिलरिरुसँग सम्वष्ट्न्ध समझर्दरर्ीपत्रमर 
िथतरक्षर् गिुा परे्मर समझर्दरर्ी पत्रको प्रकृनत िेर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर महिलर 
सयंोजक वर सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षते्रीय महिलर सयंोजकलरई सििरगी गर्रउि ुपिेछ ।  

४.१२ थिरिीय थतर्कर सघं सथंिरसँग समझर्दरर्ीपत्रमर िथतरक्षर् गिुा परे्मर सो रे्दशको र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्को अध्यक्ष वर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् महिलर सयंोजकसँग पर्रमशा 
मलि ु पिेछ । यथतर समझर्दरर्ी पत्रमर सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रको क्षते्रीय महिलर सयंोजक र् 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट निवराधचत महिलर सयंोजकिरुलरई पनि िथतरक्षर् गिा सििरगी 
गर्रउि ुपिेछ ।  

४.१३ िेपरलकर वर अन्तर्राष्ट्रिय थतर्कर सघंसथंिरसगं समझर्दरर्ी पत्रमर िथतरक्षर् गिुा परे्मर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् महिलर सयंोजकल े अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को 
अध्यक्षसँग पर्रमशा मलि ुपिेछ । यथतर समझर्दरर्ी पत्रमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् 
महिलर सयंोजकलरई पनि िथतरक्षर् गिा सििरगी गर्रईिेछ ।  

४.१४ ववधरिको र्दफर २२.७ अिसुरर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को मरतितमर र्िी सम्वष्ट्न्धत 
रे्दशको महिलर सयंोजकको अगवुरईमर बन्िे महिलरिरुको सजंरलको व्यवथिरपि गिा 
सम्बष्ट्न्धत क्षते्रको क्षेत्रीय सयंोजकलरई परर्चरलि गिुा पिे छ । 

४.१५ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को थतर्मर आयोजिर गरर्िे महिलर सम्वन्धी करयाक्रमको सयंोजि 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट निवराधचत महिलर सयंोजकले सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रको क्षेत्रीय 
सयंोजकसगं समन्वय गरे्र् गिुा पिे छ ।  

४.१६ िरे्क र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेआफ्िो मलुकुमर महिलर सयंोजकको चयि गर्दरा कष्ट्म्तमर 
परु्र करयाकरल अिवर २ वषाको लरधग चयि गिाको लरधग महिलर फोर्मले अिरु्ोध गिे छ 
।  र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर महिलर सयंोजकको पर्द रर्तत िएमर बरंकी अवधधको लरधग 
रर्तत पर्दमर महिलर फोर्मकर क्षेत्रीय सयंोजकले आफ्िो क्षेत्र मित्रकर र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्िरुसगं समन्वय गरे्र् चयिको लरधग आवश्यक पिल गिा सतिेछ । 

  
 

५. बठैक:  

ववमिन्ि क्षेत्रकर महिलर क्षते्रीय सयंोजक र् ववमिन्ि र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर महिलर सयंोजक 
तिर महिलर प्रनतनिधधिरुसगं समन्वय, सिकरया गर्ी सचंरलि िएकर गनतववधधिरु बररे् 
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अध्यरवधधक िुिको लरधग महििको कष्ट्म्तमर एक पटक थकरइप वर सचंरर्कर अन्य मरध्यमबरट 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर महिलर सयंोजकले अनिवरया रुपमर फोर्मको वठैक आह्वरि 
गिुापिे छ । 

६. बठैकको ननर्यय:  

वठैकमर िएकर निर्ायिरुको मरइिटु वठैक सककएको ममनतल े र्दईु िप्तर मित्र अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्मर पशे गिुा पिे छ । 

७. बठैक सम्बन्न्ध प्रक्रिया: 
७.१ फोर्मको बठैकको अध्यक्षतर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को महिलर सयंोजकले गिे छ । 

सयंोजकको अिपुष्ट्थिनतमर सयंोजकले तोकेको व्यष्ट्ततले गिे छ ।  

७.२ बठैकको प्रनतवेर्दि र् निर्ाय ववद्यनुतय अमिलेखमर र्रखखि ेछ । 
८.    बाधा अड्काउ फुकाउाः  

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

९.     यस ैननयमावली बमोन्िम िुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेखखएकर कुर्रिरुको िकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम िुिेछ ।  
१०. खारेिीाः  

१०.१  महिलर फोर्मको करयाव्यवथिर सम्बष्ट्न्ध नियमरवली, २०१३ खररे्ज गरर्एको छ । 
१०.२ महिलर फोर्मको करयाव्यवथिर सम्वन्धी नियमरवली, २०१३ बमोष्ट्जम िए गरे्कर करम 

करर्बरिी यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम िए गरे्को मरनििेछ ।   
 

 
 

।।समरप्त। 

 
 


