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अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरैआवासीय नेपाली सघं 
राष्ट्रिय महाधिवेशन सचंालन सम्वष्ट्धि ननयमावली, २०१९ 

प्रस्तावना: 
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको दफर २४ मर उल्लेखित र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को र्रष्ट्रिय 
महरधधवेशिलरई मयराददत तथर व्यवष्ट्थथत गिाको 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 ।  
१. नाम र प्रारम्भ: 

यस नियमरवलीको िरम “र्रष्ट्रिय महरधधवेशि सचंरलि सम्बन्धी नियमरवली, २०१९” र्हिे छ । 
यो नियमरवली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको ददि देखि लरग ूहुिेछ । 

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

जिरउिेछ ।  
(ग) निवराचि सममनत भन्िरल े र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले गदित निवराचि सममनतलरई 

जिरउिेछ ।  
३. महाधिवेशनको तयारी: 

३.१ गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरिको दफर २४ को उपदफर २४.१ अिसुरर् र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्को र्रष्ट्रिय महरधधवशेि ववश्व सम्मेलि भन्दर बदिमर ६ मदहिर र् कष्ट्म्तमर १ 
मदहिर अगरडी ि ैसम्पन्ि गिुा पिेछ । 

३.२ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले महरधधवेशिको ममनत तोकी कष्ट्म्तमर एक मदहिर पदहले क्षेत्रीय 
सयंोजक मरफा त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई जरिकरर्ी गर्रउि ु पिे छ । 
अधधवेशिमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् प्रनतनिधधको उपष्ट्थथनत सनुिष्ट्श्चत गिा क्षेत्रीय 
सयंोजकको पर्रमशामर ममनत तय गिा सककिे छ । बदि भन्दर वदि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर प्रनतनिधधहरुको सहभरधगतरलरई सनुिष्ट्श्चत गिा अरु र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर 
महरधधवेशिहरुसँग िजुध्िे गर्ी ममनत तय गिा सहयोगी होस ्भिेर् गरै्आवरसीय िेपरली 
सघंले आÏिो वेव सरइटमर इभणे्ट क्यरलेण्डर्को व्यवथथर गिेछ । 

३.३ महरधधवेशिमर बदि भन्दर बदि गरै्आवरसीय िेपरलीको सहभरधगतर तथर महरधधवेशिको 
परर्दमशातरको लरधग कष्ट्म्तमर एक मदहिर पदहले देखिि ै व्यरपक रुपमर महरधधवेशि बररे् 
सञ्चरर् मरध्यमबरट सरवाजनिक सचूिर प्रवरह गिुा पिेछ । 

३.४ महरधधवेशिको सपुरर्वेक्षर् गिाको लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले क्षेत्रीय 
सयंोजकको पर्रमशामर एक प्रनतनिधध तोक्ि े छ । पयावेक्षकले यस नियमरवलीको 
अिसुचूीमर ददईएको महरधधवेशि अिगुमि फरर्म भरे्र् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर 
पिरउि ुपिेछ ।  
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४. सदस्यता: 

४.१ सघंको ववधरिको उपदफर ५.१ अिसुरर् दक्षक्षर् एमसयरली सहयोग सगंिि अन्तगातकर 
मलुकुहरु वरहेककर अन्य देशहरुमर िेपरल सर्करर्बरट िटीई ववदेशष्ट्थथत िेपरली नियोगमर 
बहरल र्हेको र् ववदेशष्ट्थथत मशक्षर् सथंथरमर अध्ययि गरर्र्हेको िेपरली िरगरर्क बरहेक 
दईु वषा भन्दर बदि समय बबदेशमर र्ही पेशर, र्ोजगरर्ी वर व्यवसरय गर्ी बसोवरस गिे 
िेपरली िरगरर्क वर िेपरली मलुकर ववदेशी िरगरर्कले र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले निधरार्र् 
गरे्को सदथयतर शलु्क नतरर् पष्ट्ञ्जकृत सदथय बन्ि सक्िे छि ् । यथतर पष्ट्ञ्जकृत 
सदथयहरुले मरत्र र्रष्ट्रिय महरधधवेशिमर मतदरि गिे वर उमेद्वरर् बन्िे अधधकरर् हुिे छ 
। र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर दतरा भएकर प्ररर्ष्ट्म्भक सदथयहरुले र्रष्ट्रिय महरधधवेशिमर 
भरग मलि परउिे छि ्तर् उिीहरुको मतदरि गिे र् उम्मेदवरर् बन्िे अधधकरर् र्हिे छैि । 

४.२  र्रष्ट्रिय महरधधवशेि भन्दर निष्ट्श्चत एक मदहिर अगरडीसम्म पष्ट्ञ्जकृत सदथय भएकरलरई 
मरत्र उम्मेद्वरर् र् मतदरिमर सहभरगी बिरउि ुपिे छ ।  

४.३  पष्ट्ञ्जकृत सदथयतर हरे्क दईु बषामर अनिवरया रुपमर िववकर्र् गिुा पिेछ र् र्रष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्हरुले पषं्ट्जकृत सदथयतर दतरा अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि हुिे ममनत भन्दर 
एक मदहिर अगरडी सम्म िुलर र्रख्नु पिे छ । र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पजंीकृत 
सदथयहरुको िरम अनिवरया रुपमर गरै्आवरसीय िेपरली सघंको MIS प्रर्रर्रली अन्तगात 
हुिपुिे छ । 

४.४  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको प्रत्येक पष्ट्ञ्जकृत सदथयतर शलु्क वरपत ५ 
अमेरर्की डलर् र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई बझुरउि ुपिेछ 
।  
तर् मध्यपवूा, अकिकर र् मलेमसयरकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले पषं्ट्जकृत सदथयतर 
शलु्क बरपत ३ अमेरर्की डलर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई बझुरउि ुपिेछ । पषं्ट्जकृत 
सदथयतर शलु्क सघंले तोकेको बैंक िरतरमर अनिवरया रुपमर जम्मर गिुा पिे छ । 

४.५ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले अनिवरया रुपमर आफ्िर पषं्ट्जकृत सदथयहरुको वववर्र्, करया 
सममनतको वववर्र्, आईमसमस सदथयको िरमरवली, पषं्ट्जकृत सदथयतर शलु्क, अन्तर्राष्ट्रिय 
महरधधवेशिमर भरगमलिे प्रनतनिधधहरुको िरमरवली अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवशेिको ममनत 
भन्दर १ मदहिर पदहले सघंको NRNA IMS (MIS) प्रर्रलीमर प्ररवधरि भए अिसुरर् 
गरै्आवरसीय िेपरली सघंको सधचवरलयलरई सघंको वेव सरईट अिलरईि प्रर्रलीबरट 
उपलब्ध गर्रउि ुपिे छ । यसको वेव मलकं तथर यस सम्बष्ट्न्ध जरिकरर्ी सधचवरलयले 
उपलब्ध गर्रउिे छ । आवश्यकतर परे्मर सो वववर्र्लरई तत्करमलि र्रष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्कर अध्यक्षले प्रमरखर्त समेत गिुापिे छ । 

४.६  कुि ैसमहू वर ब्यष्ट्क्तले समहुगत रुपमर शलु्क नतर्ी निवराचिलरई प्रभरव परिे ककमसमले 
पष्ट्ञ्जकृत सदथय बिरउि परउिे छैिि ्। 

 
४.७ ववमभन्ि परर्योजिरमर कबलु गरे्को र्कम एव ंसदथयतर शलु्क बझुरउि बरँकी व्यष्ट्क्तहरुले 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको एव ं र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को कुि ै पनि पदमर 
उम्मेदवरर्ी ददि ुपवूा उक्त र्कम अनिवरया रुपमर चकु्तर गिुा पिे छ । अन्यथर िीजको 
मिोियि अयोग्य मरनििे छ । 
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५. ननवााचन 

५.१ र्रष्ट्रिय महरधधवेशिमर पष्ट्ञ्जकृत सदथयहरुले लोकतरन्त्रीक पद्दनत तथर निवराचिमर प्रयोग 
हुिे ववश्वब्यरपी मरन्यतरको आधरर्मर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पदरधधकरर्ी तथर 
सदथयहरुको निवराधचत गिे छि ्।  

५.२  निवराचि सम्पन्ि गिा र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले निवराचि सममनत गिि गिेछ । 
५.३  निवराचि प्रकृयर सम्वष्ट्न्धत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले निधरार्र् गिे छ ।  
५.४  र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर निवराधचत हुिे पदरधधकरर्ीहरुको योग्यतर सम्वन्धीत र्रष्ट्रिय 

समन्वय परर्षदको ववधरि अिसुरर् हुिे छि ् । तर् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् 
सदथयको उमेद्वरर्को योग्यतर सघंको ववधरिको दफर १७.५.३ “अधतरााष्ट्रिय समधवय 
पररषद् सदस्यका लाधग उम्मेदवार बधनका लाधग ननज अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्को 
पदाधिकारी वा सदस्य वा कुन ै पनन राष्ट्रिय समधवय पररषद्को पदाधिकारी वा सदस्य 
पदमा एक कायाकाल परुा गरेको हुन ुपनेछ । दफा २२.१४.१ अनसुार मनोननत सदस्यहरुको 
हकमा भने यो दफा लाग ुहुने छैन”् ले तोकेबमोष्ट्जम हुिेछ ।   

५.५  र्रष्ट्रिय महरधधवेशिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सदथयको निवराचि गिे छ । यसर्ी 
चयि हुिे सदथय िेपरलमर सम्पन्ि हुिे अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशिमर अनिवरया रुपमर 
उपष्ट्थथत हुि ुपिेछ । अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशिले निजलरई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् 
सदथयको रुपमर अिमुोदि (Endorse) गिे छ । निजको करयाकरल यस ैमहरधधवेशि देखि 
अकको  महरधधवेशि सम्पन्ि िहुिे बेलरसम्म हुिे छ । सरथै निवराधचत भएकर आईमसमस 
सदथयहरुले अनिवरया रुपमर आईमसमसले तोकेको सदथयतर शलु्क अिमुोदि हुि ु भन्दर 
पदहल ेसघंको करिमरण्डौमर र्हेको सधचवरलयमर बझुरउि ुपिे छ । 
तर् करब ु बरदहर्को परर्ष्ट्थथनत पर्ी कुि ै र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् बरट अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद्मर निवराधचत सदथय उपष्ट्थथत हुि िसकेमर उपष्ट्थथत हुि िसकेको करर्र् 
यथरमशघ्र चरँडो सधचवरलयलरई जरिकरर्ी गर्रउि ुपिेछ । सो करर्र् उधचत एव ंमिरमसव 
देखिए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निजलरई सदथयको रुपमर अिमुोदि (Endorse) 
गर्ी शपथ ग्रहर् गर्रउिे छ । 

५.६ सघंको ववधरिको दफर २३.११ “राष्ट्रिय समधवय पररषद्को अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बधन 
ननज राष्ट्रिय समधवय पररषद् वा अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्को सदस्य वा पदाधिकारी 
भई एक कायाकाल काम गरेको हुन ुपनेछ” अिसुरर्को योग्यतर हुि ुपिे छ । तर् कष्ट्म्तमर 
३ करयाकरल परु्र िगरे्को र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को हकमर यथतो योग्यतरको आवश्यकतर 
पिे छैि ्। 

५.७ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को अध्यक्ष वर पदरधधकरर्ी सोही पदमर लगरतरर् दईु पदरवधध 
भन्दर बिी पदरवधधको लरधग पिु: निवराधचत हुि योग्य हुिे छैि ्। 

५.८ ववधरिको दफर १७.३ “राष्ट्रिय समधवय पररषद् गठन भइ सकेका मलुकुबाट पष्ट्जजकृत 
सदस्य सखं्या ननम्नतम ्दश देखि एक हजार सम्ममा एक जना र सो भधदा बढि पााँच 
हजार सम्म पष्ट्जजकृत सदस्य सखं्या रहेमा सदस्य सखं्याको अनपुात प्रत्येक एक हजार 
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पष्ट्जजकृत सदस्य बराबर एक जना (१००० : १ को अनपुात) अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद् 
सदस्य पदमा सम्बष्ट्धित राष्ट्रिय समधवय पररषद्को राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ननवााधचत 
हुनेछन ् । पााँच हजार भधदा बिी पष्ट्जजकृत सदस्य भएमा पष्ट्जजकृत सदस्य र 
अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद् सदस्य सखं्याको अनपुात क्रममक रुपमा २०००:१, ३०००:१, 
४०००:१ को सखं्याले (अनसुचुी ७ मा ढदईए बमोष्ट्जम) थप हुने गरी सदस्यहरु ननवााधचत 
हुनेछन”् अिसुरर् १ (एक) हजरर् जिरसम्म पञ्जीकृत सदथय बर्रबर् १ (एक) अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षद सदथयको निवराचि गिेछ । एक भन्दर बिी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद सदथयहरु निवराधचत हुिे भएमर ववधरिको धरर्र १७.४ “वविानको दफा १७.३ 
बमोष्ट्जम कुन ै रारिबाट अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्का लाधग दईु वा सो भधदा बढि 
सखं्यामा सदस्य ननवााधचत हुने भएमा ती मध्येबाट एक जना सदस्यलाई सम्बष्ट्धित 
राष्ट्रिय समधवय पररषद्का गनतववधिहरुको ननयममत वववरण अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद् 
समक्ष पेश गना, अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्का ननणाय तथा ननदेशनहरु राष्ट्रिय समधवय 
पररषद्मा कायााधवयन गराउन, अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्का ननयममत सचुनाहरु 
राष्ट्रिय समधवय पररषद्मा प्रवाह गना राष्ट्रिय महाधिवेशनले तोक्ने छ । बाकंी अधय 
अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्का लाधग ननवााधचत सदस्यहरुका हकमा भने यसमैा उ्लिे 
गररएका काम वाहेकका सम्पणूा ष्ट्जम्मेवारी ननवााह गनुा पनेछ” मर उल्लेि भए अिसुरर् 
िीजहरुको ष्ट्जम्मेवरर्ी र्हिे छ ।  

अनसुचूी – ७ 
अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्को सदस्य सखं्या 

पषं्ट्जकृत सदस्यको सखं्या     आईमसमस सदस्यको 
सखं्या 

५०००          ५ 
७०००          ६ 
१०,०००          ७ 
१४,०००          ८ 
१९,०००          ९ 
२५,०००          १० 

 
५.९ र्रष्ट्रिय महरधधवेशिले गरै्आवरसीय िेपरलीको मदहलर सञ्जरल र् यवुर सञ्जरलको 

प्रनतनिधधत्व गिा एक मदहलर र् एक यवुर सयंोजक छरन्ि ु पिे छ । यसर्ी छरनिएकर 
सयंोजकहरुको हैमसयत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पदरधधकरर्ी सर्ह हुिेछ ।  

५.१० र्रजिनैतक, क्षेबत्रय, जरनतय वर धरममाक आधरर्मर कुि ैसमहू वर प्यरिलको आधरर्मर चुिरव 
लड्ि वर समहूगत रुपमर मतको आह्वरि गिा वर प्रचरर् प्रसरर् गिा परइिे छैि । 

५.११ महरधधवशेिमर गर्परु्कको सखं्यरको परर्भरषर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदको ववधरिमर 
उल्लेि भए बमोष्ट्जम हुिेछ ।  

५.१२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सदथयको उम्मेदवरर् तथर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर सब ै
उमेद्वरर्हरुले सघंको आचरर् सदंहतरमर मलखित प्रनतबद्धतर गर्ी उमेद्वरर्ी मिोियि 
फरर्मकर सरथमर पेश गिुा पिे छ । कुि ै उमेद्वरर् र्रजिनैतक, जरनतय वर धरममाक 
सथंथरको करयाकरर्ी सममनतको पदरधधकरर्ी वर सदथय पद धरर्र् गरे्को भए सो पद त्यरग 
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गरे्को मलखित जरिकरर्ी पनि मिोियि फरर्मकर सरथ पेश गिुापिे छ । अन्तर्राष्ट्रिय 
समन्वय परर्षदले निधरार्र् गरे्को आचरर्सदंहतर परलिर िगर्ी प्ररप्त भएकर मिोियिकर 
उपर् प्रमरर् सदहत मलखित उजुर्ी परे्मर निवराचि सममनतले छरिववि गरर् मिोियि र्द्द 
गिा सक्िेछ ।  

६. राष्ट्रिय समधवय पररषदको माधयतामा आईपने वववाद: 
६.१  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्बरट िटरइएको महरधधवेशि प्रनतनिधधल ेिवनिवराधचत र्रष्ट्रिय 

समन्वय परर्षद पदरधधकरर्ीको िरमरवली क्षते्रीय सयंोजक मरफा त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्लरई जरिरकरर्ी ददिे छ । अन्तर्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सधचवरलयल ेवेभसरईटबरट 
िरमरवली प्रकरमशत गर्ी िवनिवराधचत र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई ववधधवत रुपमर 
मरन्यतर ददिे छ ।  

६.२  महरधधवेशि सम्वन्धी केही वववरद आएमर सो को छरिबबि गर्ी प्रनतवेदि पेश गिा क्षेत्रीय 
सयंोजक वर उपसयंोजक र्हिे गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदले एक सममनत गिि गिा 
सक्िे छ । छरिववि सममनतले पेश गरे्को प्रनतवेदिको आधरर्मर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्ले अष्ट्न्तम निर्ाय मलिे छ । 

६.३  अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदले निधरार्र् गरे्को यस र्रष्ट्रिय महरधधवेशि नियमरवली वर 
र्रष्ट्रिय र् अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदको ववधरिको परलिर िगर्ी निवराधचत भएकर 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले मरन्यतर ददिे छैि । 

७. ननवााधचत राष्ट्रिय समधवय पररषद्ले तत्काल गनुापने काम:  
७.१  निवतामरि र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले पष्ट्ञ्जकृत सदथयको वववर्र् तथर अन्तर्राष्ट्रिय 

समन्वय परर्षदले तोकेको शलु्क अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पिरएको छैि भिे 
यथरशीघ्र पिरउिे ।  

७.२  ववधरिको दफर १३.७ “अधतरााष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदान अधिकार सढहत भाग मलनका 
लाधग सम्बष्ट्धित राष्ट्रिय समधवय पररषद्ले प्रनतननधि चयन गनेछ । एक हजार सम्म 
पष्ट्जजकृत सदस्य भएका राष्ट्रिय समधवय पररषद्ले प्रत्येक दश जना पष्ट्जजकृत सदस्य 
बराबर एक जना प्रनतननधि  (१०:१ को अनपुात) चयन गनेछ । एक हजार भधदा बिी 
पष्ट्जजकृत सदस्य भएका राष्ट्रिय समधवय पररषद्ले प्रत्येक थप एक हजार सदस्यको 
लाधग क्रममक ४०:१, ८०:१, १२०:१ सखं्याको अनपुातमा (अनसुचूी ६ मा ढदईए बमोष्ट्जम) 
थप प्रनतननधिहरु चयन गने छ” बमोष्ट्जम अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवशेि प्रनतनिधधको छिौंट 
गिे छ ।  तर् यसर्ी चुनििे अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि प्रनतनिधधको सखं्यर वहरलवरलर 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पदरधधकरर्ी एव ंसदथयहरु बरहेक हुिेछ ।  

अनसुचुी – ६ 
अधतरााष्ट्रिय महाधिवशेन प्रनतननधिको सखं्या 

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

र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदले (गरै्आवरसीय िेपरली सघंको ववधरि (२०१७) को दफर ५ को उपदफर 
५.१ “गरैआवासीय नेपाली” भधनाले नेपाली मलुको ववदेशी नागररक वा दईु वषा भधदा बढि 
नेपाल सरकारबाट िटीई ववदेशष्ट्स्थत नेपाली ननयोगमा बहाल रहेको, ववदेश ष्ट्स्थत मशक्षण 
ससं्थामा अध्ययन गरररहेको नेपाली नागररक र दक्षक्षण एमसयाली सहयोग सगंठन अधतगातका 
मलुकुहरु वाहेकका अधय देशहरुमा पेशा, रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गने नेपाली 
नागररकलाई जनाउाँ दछ । यस ैअनचु्छेदमा उ्लेखित “नेपाली मलूका ववदेशी नागररक” भधनाल े
कुन ैव्यष्ट्क्त साववकमा स्वयम ्वा ननजको बाब,ु आमा, बाज,े वा बज्य ैनेपालको नागररक रही 
पनछ दक्षक्षण एमसयाली सहयोग सगंठन (साका ) को सदस्य मलुकु बाहेक अधय मलुकुको 
नागररकता मलएको व्यष्ट्क्तलाई जनाउाँ दछ ।” मर उल्लिे भए बमोष्ट्जम मिोियि गरे्कर यथतर 
प्रनतनिधधहरुलरई मरत्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर उमेद्वरर् हुि परउिे छि ्र् अन्तर्राष्ट्रिय 
महरधधवेशिमर मतरधधकरर् र्हिे छ । तर् यथतर प्रनतनिधधहरुले महरधधवेशि दतरा शलु्क नतिुा 
पिेछ । अन्तर्राष्ट्रिय महरधधवेशि प्रनतनिधधको छिोट गिा सरवाजनिक सचूिर मरफा त करिमरडौ 
जरि अिकुुल हुिे सब ैपञ्जीकृत सदथयहरुलरई िलुर रुपमर आमन्त्रर् गिुा पिे छ । प्रनतनिधध 
छिोटमर सवा सम्मत भएि भिे प्ररथममकतरको आधरर्मर निम्ि बमोष्ट्जम प्रनतनिधधको चयि 
गिे । तर् यसर्ी छरनििे प्रनतनिधधको गरै्आवरसीय िेपरलीको हैमसयत करयम र्हेको हुिपुिे छ 
।   
(क) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर बहरलबरलर सरं्क्षक तथर सल्लरहकरर्हरु । 
(ि) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर पवूा पदरधधकरर्ी, सदथय, सरं्क्षक तथर सल्लरहकरर्हरु 

। 
(ग) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर बहरलबरलर पदरधधकरर्ी तथर सदथयहरु । 
(घ) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदकर ववमभन्ि सममनत, उपसममनत तथर करयादलकर 

बहरलबरलर सदथयहरु । 
(ङ) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर निवतामरि पदरधधकरर्ी तथर सदथयहरु । 
(च) र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर पवूा पदरधधकरर्ी तथर सदथयहरु । 
(छ) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर ववमभन्ि सममनत, उपसममनत तथर करयादलकर वतामरि 

र् पवूा सदथयहरु । 
(ज) पजंीकृत सदथय भई र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को ववमभन्ि सममनतमर करम गरे्कर 

व्यष्ट्क्तहरु । 
(झ) लरमो समय सम्म पजंीकृत सदथय भएकर । 
(ञ) बरँकक प्रनतनिधध र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्कर बहुमत सदथयले चयि गिे । 
(ट) मतदरि अधधकरर् सदहतकर प्रनतनिधधहरुले व्यष्ट्क्तगत रुपमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 

परर्षद्ले तोकेको दतरा शलु्क सघंको सधचवरलयमर बझुरउि ुपिे छ । 
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७.३  र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले कुि ै पवुराग्रहले कुि ै पष्ट्ञ्जकृत सदथयहरुलरई प्रनतनिधध बन्ि 
निषधे गिा परउिे छैि ् । यथतो अवथथरमर निषधेधत सदथयले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय 
परर्षद्मर उजुर्ी गिा सक्िे छ । यथतो परर्ष्ट्थथनतमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले 
गरे्को निर्ायलरई अष्ट्न्तम मरनििे छ ।  

 
७.४ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले निधरार्र् गरे्को यस नियमरवलीको परर्धध भन्दर बरदहर् 

र्हेर् निवराधचत भएकर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षदलरई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदल े
मरन्यतर ददिे छैि ्। 

८.    बािा अड्काउ फुकाउाः  

यस ववनियमरवली अिसुरर् करया गदरा कुि ै बरधर, अड्करउ पिा आएमर त्यथतो बरधर अड्करउ 
निवराचि सममनतको अिरु्ोधमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदले फुकरउि सक्िेछ ।  

९.    यस ैननयमावली बमोष्ट्जम हुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यस ैनियमरवली बमोष्ट्जम हुिेछ ।  
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गरैआवासीय नेपाली सघं 
राष्ट्रिय समधवय पररषद्को ननवााचन अनगुमन फारम 

(अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्द्वारा मनोननत अनगुमनकतााले भनुा पने फाराम–पेज १) 
१. निवराचिको सररं्श : 

मलुकुको िरम :                          निवराचि भएको शहर् : 
 निवराचि ममती :      कूल पषं्ट्जकृत सदथय सखं्यर : 
 कुल मतदरतर सँख्यर : 
 अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद सदथय (ICC Member) : 
 निवराधचत सदथयहरुको वववर्र् (िरम र् ईमेल) : 
 अध्यक्ष :        
 उपरध्यक्ष :    
 मदहलर उपरध्यक्षिः   
 महरसधचव :  
 सधचव :       
 कोषरध्यक्ष :  
 सहकोषरध्यक्षिः  
 मदहलर सयंोजक :    
 यवुर सयंोजक :       
 सदथयहरु : 

 २. र्रष्ट्रिय महरधधवेशि सम्वन्धी नियमरवली अिसुरर् 
महरधधवेशि हुिे सरवाजनिक सचूिरको प्रवरह भएको धथयो ( ) वर धथएि ( ) । 
सदथयतर ववतर्र् भएको धथयो ( ) वर धथएि ( ) । 
निवराचि सममनत गिि भएको धथयो ( ) वर धथएि ( ) । 
नियमरवलीकर अन्य प्ररवधरिहरु परू्ारुपमर ( ), आंमशक रुपमर ( ) परलिर भएकर धथए ( ) वर 
धथएिि ्( ) 

३. निवराचि सहमती ( ) वर मतदरिवरट ( ) भएको धथयो । मतदरबरट भएको भए पजे २ भिुा 
होलर ।  

४. निवराचि र्रष्ट्रिय महरधधवेशि सम्वन्धी नियमरवली अिसुरर् सम्पन्ि भएको धथयो (  ) धथएि 
। धथएि भिे पेज ३ भिुा होलर ।  

अिगुमिकतराको िरम र् पद :  
मलुकु :  
हथतरक्षर् :   
ममती :   
 
(अिगुमिकतराले निवराचिको परू्ा अवधीभर् देिे भोगेकर र् सकंलि गरे्कर गनतववधधहरु र्रष्ट्रिय 
महरधधवेशि सम्बन्धी नियमरवली र् निवराचि आचरर्सदंहतरको आधरर्मर निवराचि प्रकृयर भएको वर 
िभएको सझुरव सदहत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षदमर जरिकरर्ी गिेछ, अिगुमि अवधीमर सकंमलत 
सब ैप्रमरर्हरु िथ्थी गिुा पिेछ ।) 
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गरैआवासीय नेपाली सघं 
राष्ट्रिय समधवय पररषद्को ननवााचन अनगुमन फारम 

(अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्द्वारा मनोननत अनगुमनकतााले भनुा पने फाराम–पेज २) 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद मतदरि प्रकृयरबरट निवराधचत भएको भए, अिगुमिकतराले यो पेज पनि भिुा 
पिेछ । 

 निवराचि सममती सकृय भएको ममती : 
 निवराचि करयाक्रम सरवाजनिक भएको ममती :   
 उम्मेदवरर् सँख्यर  : 

वववरण      ननवााधचत हुने पद सखं्या  उम्मेदवारको सखं्या 
 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् सदथय : 
अध्यक्ष : 
उपरध्यक्ष : 
मदहलर उपरध्यक्षिः 
महरसधचव : 
सधचव : 
कोषध्यक्ष : 
सहकोषरध्यक्षिः 
मदहलर सयंोजक : 
यवुर सयंोजक 
सदथय :   
मतदरि शरुु भएको समय : 

 मतदरि समरप्त भएको समय :  
 मतदरि प्रकृयर (गोप्य मतदरि, ववधुनतय, हुलरक) 
 निवराचि आचरर्सदंहतर र् र्रष्ट्रिय महरधधबेशि सम्बन्धी नियमरवली अिसुरर् प्रचरर् प्रसरर् 

सरमग्री प्रयोग भएको धथयो ( ) धथएि (  ) । 
 कुि ैसमहू वर प्यरिलको आधरर्मर चुिरव लड्ि वर समहूगत रुपमर मतको आव्हरि गिा वर 

प्रचरर् प्रसरर् भएको धथयो (  ) धथएि (  ) । 
 मतगर्िर शरुु  भएको ममनत र् समय : 
 मतगर्िर सवापक्षक्षय प्रनतनिधधहरुको र्ोहवर्मर भएको धथयो (  ) धथएि (  ) । 
 मतगर्िरमर निवराचि आचरर्सदंहतर लरग ुभएको धथयो (  ) धथएि (  ) । 
 मतगर्िर सम्पन्ि भए पनछ अष्ट्न्तम परर्र्रम सरवाजनिक हुि ुअगरव ैसब ैपक्षकर 

प्रनतनिधधहरुको मचुुल्करमर हथतरक्षर् भएको धथयो (  ) धथएि (  ) । 
 मतगर्िर समरपि भएको ममनत र् समय :  
 अन्य कुि ैवववर्र् भएमर 

अिगुमिकतराको िरम र् पद :  
हथतरक्षर् :   
ममनत :    
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गरैआवासीय नेपाली सघं 
राष्ट्रिय समधवय पररषदको ननवााचन अनगुमन फारम 

(अधतरााष्ट्रिय समधवय पररषद्द्वारा मनोननत अनगुमनकतााले भनुा पने फारम–पेज ३) 
 
र्रष्ट्रिय महरधधबेशि सम्बन्धी निवराचि नियमरवली र् निवराचि आचरर्सदंहतरको आधरर्मर निवराचि 
प्रकृयर सम्पन्ि भएको िदेखिएमर अिगुमिकतराले निम्ि बुदंरहरुकर आधरर्मर आफ्िो र्रय सदहत 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर मसफररर्स गिुा पिेछ । तलकर सब ैवदुरँहरुमर प्ररप्त भए सम्मकर सब ै
प्रमरर् उपलव्ध गर्रउि ुपिेछ ।  

 मतदरि प्रकृयरमर  भएको अनियममततर बररे् 
 निवराचि पवूा  प्रयोग गरर्एकर प्रचरर् प्रसरर् अनियममततर देखिएको  
 निवराचि सरमग्रीको प्रयोगको अनियममततर गरे्को बररे् 
 मतगर्िर अबधधभर् अपिरइएकर बबधध र् तौर् तरर्करमर अनियममततर भएको भए  
 निवराचि परर्र्रम सरवाजनिक गिामर भए गरर्एकर अनियममततर बररे् (उपलब्ध प्रमरर् सलंग्ि 

भए सम्म) सलंग्ि 
 समथयर समरधरि वररे् सझुरव  
 अन्य कुि ैबबषयमर थप उल्लेि गिे  

 
अिगुमिकतराको िरम :  
पद :  
हथतरक्षर् :   
 
ममनत :   

 

 


