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अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद् निर्ाय ममनतिः ५ मई २०१९ 

गरै आवासीय नेपाली सघं 

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्ले राष्ट्रिय समन्वय पररषद्लाई मान्यता दिने सम्बन्धी ननयमावली, २०७५ 
 

प्रस्तावना: गरै्आवरसीय िेपरली सघंको सशंोधित वविरि २०१७ को दफर २३ मर प्ररविरि भए अिसुरर् 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले आ–आफ्िो मलुकुमर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले लरग ूगरे्को र्रष्ट्रिय 
महरधिवेशि सञ्चरलि सबन्ष्ट्न्ि नियमरवली, २० अिसुरर् र्रष्ट्रिय महरधिवेशि सबनपन्ि गिुा पिेछ । 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई मरन्यतर ददिकर लरधग अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले गरै्आवरसीय 
िेपरली सघंको वविरि २००३ (२०१७ सशंोिि सदहत) को दफर १७.६ को ददएको अधिकरर् प्रयोग गर्ी 
यो नियमरवली ्िरएको छ । 

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भ:  
यस नियमरवलीको िरम “गरै आवासीय नेपाली सघं अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्ले राष्ट्रिय 
समन्वय पररषद्लाई मान्यता दिने सम्बन्धी ननयमावली, २०१९” र्हिे छ । यस नियमरवली 
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको ददि देखि लरग ुहुिेछ । 

२. पररभाषााः 
ववषय वर प्रसङ्गले अकको  अ्ा िलरगेमर यस नियमरवलीमरिः  
(क) सघं भन्िरले गरै्आवरसीय िेपरली सघंलरई जिरउिेछ । 
(ि) वविरि भन्िरल ेगरै् आवरसीय िेपरली सघंको वविरि २००३ (२०१७ सशंोिि सदहत) लरई 

जिरउिेछ ।  
(३)   राष्ट्रिय समन्वय पररषद्हरुलाई मान्यता दिने प्रक्रियााः 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तल उल्लेि गरर्एको प्ररविरि अिसुरर् र्रष्ट्रिय महरधिवेशि 
सबनपन्ि गरे्कर र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुलरई अिमुोदि गर्ी मरन्यतर ददिेछ: 
३.१ र्रष्ट्रिय महरधिवेशिमर सबनपन्ि गरर्िे निवराचिमर सबन्ष्ट्न्ित क्षते्रकर क्षेत्रीय सयंोजक वर 

क्षेत्रीय उपसयंोजक वर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले तोकेको पदरधिकरर्ी वर सदस्यल े
अिगुमि गिुा पिेछ । 

३.२ अिगुमिकतराले अनिवरया रुपम र्रष्ट्रिय महरधिवेशि सचंरलि सबन्ष्ट्न्ि नियमरवलीमर 
प्ररविरि गरर्एको फरर्ममर भएकर वववर्र्हरु भिुा पिे छ । सो भरे्को फरर्म सही गरे्र् 
प्रमरखर्त गर्ी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्मर पठरउि ुपिेछ ।  

३.३ गरै्आवरसीय िेपरली सघंको वविरिसगं ि्रखििे गर्ी र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुल े
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्को िमिूर वविरि अिसुरर् निवराचि सबनपन्ि गिुा पिेछ । 

३.४ गरै्आवरसीय िेपरली सघंको वविरि २०१७ को उपदफर ५.१ अिसुरर् सदस्यतर मलएकर 
सदस्यहरुले मतदरिमर भरगमलएको हुि ुपिेछ । 

३.५ पषं्ट्जकृत सदस्यहरुले हरे्क दईु वषामर सदस्यतर िववकर्र् गरे्को हुिपुिेकर सर्ै पषं्ट्जकृत 
सदस्यतर शलु्क र् निवराधचत भएकर आइमसमस सदस्यहरुले आईमसमसले तोकेको सदस्यतर 
शलु्क ्िुरएको हुि ुपिेछ । 

३.६ ियराँ करयाकरलको करयासममनतको वववर्र् र् आइमसमस सदस्यहरुको िरमरवली क्षेत्रीय 
सयंोजक मरफा त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्लरई पठरएको हुि ुपिेछ । 

३.७  र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुले आफ्िो निवराचि सबन्न्िी आचरर् सदंहतर निवराचि हुि ु
भन्दर पदहले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद््रट अिमुोदि गर्रए पनछ लरग ुगिुा पिेछ ।  
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३.८  उपनियम ३.१ देखि ३.७ सबनमको प्रक्रियर अिसुरर् र्रष्ट्रिय महरधिवेशि सबनपन्ि गरे्कर 
र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद्हरुलरई मरत्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षद्ले अिमुोदि गर्ी 
मरन्यतर प्रदरि गिे छ । 

४.     यस ैननयमावली बमोष्ट्िम हुनेाः  

     यस नियमरवलीमर लेखिएकर कुर्रहरुको हकमर यस ैनियमरवली ्मोष्ट्जम हुिेछ ।  
   

।।समरप्त।। 

 
 


