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अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरै आवासीय नेपाली सघं 

यवुा फोरमको काययव्यवस्था सम्बन्धि ननयमावली, २०१९ 

प्रस्तावना: 
गरै्आवरसीय िेपरली सघं यवुर फोर्मले ववमिन्ि मलुकुहरुमर र्हेकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुमर 
आबद्ध यवुर सयंोजक मरफा त ववश्विर्ीकर गरै् आवरसीय िेपरली यवुरहरुलरई सयंोजि गरै्द िेपरल र् 
िेपरलीको हहतको लरगग उिीहरुको सरमहुहक प्रयत्िलरई व्यवष्ट्थित र् प्रिरवकरर्ी परिा सजंरल ववथतरर् 
गिाको लरगग गरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको र्दफर २२.८ बमोष्ट्जम फोर्मको करया प्रर्रली 
बिरउिकर लरगग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ 
सशंोधि सहहत) को र्दफर १७.६ को हर्दएको अगधकरर् प्रयोग गर्ी यो नियमरवली बिरएको छ ।  
१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 

यस नियमरवलीको िरम “गरै आवासीय नेपाली सघं यवुा फोरम काययव्यवस्था सम्बधिी 
ननयमावली, २०१९” र्हिे छ । यस नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल े तोकेको हर्दि 
रे्दखी लरग ूहुिेछ । 

२. पररभाषा: 
ववषय वर प्रसँगले अको अिा िलरगेमर यस नियमरवलीमर: 
(क) सघं िन्िरले गरै् आवरसीय िेपरली सघंलरई जिरउिेछ । 
(ख) ववधरि िन्िरल ेगरै् आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि २००३ (२०१७ सशंोधि सहहत) लरई 

जिरउिेछ ।  
(ग) यवुर सयंोजक िन्िरले सघंको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को यवुर सयंोजकलरई 

जिरउिेछ । 
(घ) क्षेत्रीय यवुर सयंोजक िन्िरले सघंको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को क्षेत्रीय यवुर 

सयंोजकलरई जिरउिछे । 

(ङ) परर्षद्को यवुर सयंोजक िन्िरले र्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को यवुर सयंोजकलरई जिरउिछे 
। 

(च) यवुर िन्िरले अन्तर्राष्ट्रिय महरगधवेशि तिर र्रष्ट्रिय महरगधवेशि सरुु िएको हर्दि सम्म 
४० वषा उमेर् िकरटेको व्यष्ट्ततलरई जिरउिछे । 

३. फोरम गठनको उद्देश्य : 
ववश्विर्ी छरर्एर् र्हेकर गरै्आवरसीय िेपरली यवुरहरुलरई सयंोजि गरै्द िेपरल र् िेपरलीको हहतको 
लरगग यवुरहरुको सरमहुहक प्रयत्िलरई व्यवष्ट्थित र् प्रिरवकरर्ी बिरउि सजंरल ववथतरर् गिे तिर 
रे्दशमर सक्षम यवुरहरुको उत्परर्दिमर सकृय िमूमकर निवराह गिे । गरै् आवरसीय िेपरली 
यवुरहरुलरई िेपरल र् िेपरली प्रनत सरममप्यतर बढरउि सहयोग गिे ।  

४. काम र कतयव्य  

४.१ ववधरिको र्दफर २२.८ अिसुरर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर निवरागचत यवुर सयंोजकहरुलरई 
सम्बष्ट्न्धत क्षेत्रकर क्षेत्रीय यवुर सयंोजक मरफा त सयंोजि गिे, आवगधक वववर्र् मलिे, 

यवुरसँग सम्बष्ट्न्धत ववमिन्ि करयाक्रमहरु तय गिे ।  

 ४.२ प्रत्येक र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर यवुर सयंोजकहरुले आ–आफ्िो मलुकुमर र्हेकर 
यवुरहरुलरई क्षेत्रीय यवुर सयंोजक मरफा त एकककृत गरे्र् यवुर सम्बष्ट्न्ध करयाक्रमरु सचंरलि 
गिे ।  
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४.३ िेपरलमर र्हेकर यवुर र् गरै्आवरसीय िेपरली यवुरहरु वीच मशक्षर, खेलकुर्द र् 
उद्यमशीलतरको ववकरसमर िेपरल सर्करर्, सर्ोकरर्वरलर सघं सथंिरहरुसँग सहकरया गर्ी 
उिीहरुको तरमलमको लरगग आवश्यक सरधि श्रोत उपलव्ध गर्रउि कक्रयरमशल र्हिे । 

४.४ िेपरलमर र्हेकर यवुरहरुमर मशक्षर, खेलकूर्द र् उद्यमशीलतरको ववकरसको लरगग छरत्रबदृ्गध 
प्रर्दरि गिा आगिाक श्रोत जटुरउिे करया गिे । 

४.५ गरै् आवरसीय बरल बरमलकरहरुलरई िेपरली िरषर, सरहहत्य, कलर सथंकृनत पहहचरि गिे 
खरलकर ववमिन्ि करयाक्रम गिे । 

४.६ प्रत्येक ३ महहिरमर एक पल्ट नियममत रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर फोर्मले 
गरे्कर करयाहरुको प्रगनत वववर्र् पेश गिेछ । 

४.७ गरै् आवसीय िेपरली सघं र् कुि ैपक्ष बीच यवुरसँग सम्वन्धी समझर्दरर्ीपत्रमर हथतरक्षर् 
गिुा परे्मर समझर्दरर्ी पत्रको प्रकृनत हेर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर यवुर सयंोजक 
वर सम्बष्ट्न्धत मलुकुकर क्षते्रीय यवुर सयंोजकलरई सहिरगी गर्रईिे छ ।  

४.८ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को थतर्मर आयोजिर गरर्िे यवुर सम्वष्ट्न्ध करयाक्रमको सयंोजि 
क्षेत्रीय यवुर सयंोजकको सयंोजकत्वमर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट निवरागचत यवुर 
सयंोजकले सचंरलि गिे छ । 

४.९ हरे्क र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ल ेआफ्िो मलुकुमर यवुर सयंोजक चयि गर्दरा कष्ट्म्तमर परु्र 
करयाकरल अिवर २ वषाको लरगग चयि गिाको लरगग यवुर फोर्मले अिरु्ोध गिे छ ।  
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर कुि ै सर्दथयहरुको यवुर सयंोजकको पर्द रर्तत िएमर बरँकी 
अवगधको लरगग रर्तत पर्दमर यवुर फोर्मकर क्षते्रीय सयंोजकले आफ्िो क्षेत्र मित्रकर र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्हरुसँग समन्वय गरे्र् चयिको लरगग आवश्यक पहल गिा सतिेछ । 

५. फोरम गठन प्रकृया : 
हरे्क मलुकुमर र्हेकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को यवुर सयंोजकको िेततृ्वमर एक यवुर फोर्मको 
गठि गरर्िे छ । र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पर्दरगधकरर्ीहरु र् सम्बष्ट्न्धत मलुकुकर अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्कर पर्दरगधकरर्ी तिर सर्दथय सल्लरहकरर्को रुपमर र्हिे छि । । र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद् तिर सम्बष्ट्न्धत क्षते्रकर क्षते्रीय यवुर सयंोजकको र्रय सल्लरह बमोष्ट्जम गठि हुिे यवुर 
फोर्मको गठि प्रकक्रयर, आचरर् सहंहतर तिर आकरर् निधरार्र् हुिे छ । फोर्मको गठि र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद् करयासममनत गठि िएको ममनतले ३ महहिर मित्र गरर्सति ुपिे छ । फोर्म 
गठि सम्बन्धमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई सोही परर्षद्कर यवुर सयंोजकले क्षेत्रीय यवुर 
सयंोजक मरफा त अिमुोर्दि िएको जरिकरर्ी गर्रउि ुपिे छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर 
यवुर सयंोजकको अिमुोर्दि पश्चरत मरत्र सो फोर्मले परु्ातर परउिे छ । 

६ बठैक:  

क्षते्रीय यवुर सयंोजक र् ववमिन्ि र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर यवुर सयंोजकहरुसँग तिर यवुर 
प्रनतनिगधहरु समन्वय, सहकरया गर्ी सचंरलि िएकर गनतववगधहरु बररे् अध्यरवगधक हुिको लरगग 
कष्ट्म्तमर ३ महहिरको एक पटक सघंको ववजिेस थकरइप वर सचंरर्कर अन्य मरध्यमबरट यवुर 
सयंोजकले अनिवरया रुपमर फोर्मको वठैक आह्वरि गिुा पिेछ । 

 
 

७ बठैकको ननर्यय: 
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वठैकमर िएकर निर्ायहरुको मरइिटु वठैक सककएको ममनतले र्दईु हप्तर मित्र अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्मर पेश गिुा पिेछ । 

 ८ बठैक सम्बधिी प्रक्रिया: 
८.१ यस नियमरवलीमर िपरे्कर कुर्रहरु गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको आधरर्मर 

फोर्मले निर्ाय गरे् बमोष्ट्जम हुिेछ । 

८.२ फोर्मको बठैकको अध्यक्षतर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर यवुर सयंोजकले गिेछ ।  
सयंोजकको अिपुष्ट्थिनतमर सयंोजकले तोकेको व्यष्ट्ततले अध्यक्षतर गिेछ ।  

८.३ वठैकको प्रनतवेर्दि र् निर्ाय ववधुतीय अमिलेखमर र्रखखिेछ ।  

९.    बािा अड्काउ फुकाउः  

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

१०.     यस ैननयमावली बमोन्िम हुनेः  

     यस नियमरवलीमर लेखखएकर कुर्रहरुको हकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम हुिेछ । 

११. खारेिीः  
११.१  यवुर फोर्मको करयाव्यवथिर सम्बष्ट्न्ध नियमरवली, २०१३ खररे्ज गरर्एको छ । 
११.२ यवुर फोर्मको करयाव्यवथिर सम्वन्धी नियमरवली, २०१३ बमोष्ट्जम िए गरे्कर करम 

करर्बरही यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम िए गरे्को मरनििेछ ।   
  

 

।।समरप्त।। 


