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गैरआवासीय नेपाली संघको ववधान २००३ (२०१७ को संशोधन सवित) 

२३-२४ जनबरी २०२० मा िुने वबशेष मिावधवेशनमा प्रस्तुत िुने संशोधनको प्रस्ताव 

(पे्रवषत वमवतिः १९ जनवरी  २०२१) 

दफा÷ 

उपदफा 

साववकको ववधान २०१७ मा व्यवस्था संशोवधत प्रस्ताव २०२१ 

 

संशोधनका कारण तथा सुझाव 

 

९.२ 

 

 

 

पंजिकृत सदस्यता शुल्क मध्यपूर्व, मलेजसया र 

अजिकाको लाजि ३ अमेररकी डलर  र अन्य 

मुलुकको ५ अमेररकी डलर हुने छ । पंजिकृत 

सदस्यता शुल्क अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो 

कोषमा िम्मा िररने छ । 

पंजिकृत सदस्यता शुल्क शुन्य हुने छ । 

 

 

पंिीकृत सदस्यहरुको संख्यामा बजृि िनव र सबै 

िैरआर्ासीय नेपालीहरुलाई संघमा आबि हुन 

सहिताका लाजि ।  

 

 

९.३ राजरिय समन्र्य पररषदल्े आर्श्यक ठानेमा 

अजतररक्त शुल्क तोक्न सक्नेछ । यसरी तोजकएको 

अजतररक्त शुल्क राजरिय समन्र्य पररषदक्ो कोषमा 

रहनेछ । 

राजरिय समन्र्य पररषदल्े आर्श्यक ठानेमा सहायता/सहयोि 

जलन सक्ने छ । 

स्पजिकरणः  "सहायता/सहयोि" भन्नाले कानूनी र्ा प्राकृजतक 

व्यजक्तबाट प्राप्त हुने बस्तुित, प्राजर्जिक, आजथवक र्ा अन्य कुन ै

जकजसमको सहयोि र्ा सहायतालाई सम्झनु पदवछ । 

राजरिय समन्र्य पररषदल्े कल्याणकारी आदी काममा 

सदस्यहरुसँि सहयोि जलन सकुन भन्नका लाजि । 

९.४ राजरिय समन्र्य पररषदल्े यसका सदस्यहरुको 

जर्र्रण र तोकेको पंजिकृत सदस्यता शुल्क 

तोजकएको जमजत जभत्र अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदल्ाई पठाउने छ । 

राजरिय समन्र्य पररषदल्े संघका सदस्यहरुको जर्र्रण 

तोजकएको जमजत र सदस्यता तथ्याङ्क व्यबस्थापन प्रणाली 

मार्व त अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई पठाउनु पनेछ । कुनै 

सदस्यको र्ैिाजनकता उपर उिुरी परेको खण्डमा अन्तरावजरिय 

समन्वय परिषदको जनणवय नै अजन्तम हुनेछ । 

सदस्यहरुको जर्र्रण िोप्य र सुरजित तथा जर्श्वसनीय 

राख्नु पने भएकोले तथा सदस्यको तथ्याङ्कलाई 

व्यर्जस्थत िनुव पने भएकोले ।  

१२ 

 

क्षेत्रीय सम्मेलन: कुनै िेत्रमा बस्ने िैरआर्ासीय 

नेपालीहरुको र्स्तुजस्थजतलाई राम्रोसंि बुझ्न र 

िैरआर्ासीय नेपालीको हक अजिकार संरिणको 

अजभयान प्रर्द््रिन िनवका लाजि अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदल्े संसारका जर्जभन्न भािहरुमा 

िेत्रीय सम्मेलनको आयोिना िनव सक्नेछ । िेत्रीय 

पेशागत, जर्ज्ञ, लिानी, श्रम, युवा तथा महिला सम्मेलन: 

जर्श्वका हिजभन्न मुलुकहरुमा नेपालीहरुले आिेको हिहिन्न 

सीप, ज्ञान, प्रजर्जि तथा कौशल एर्ं अनुभर्लाई नेपालको 

समजृिमा उपयोि िनवको लाजि अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े 

नेपाल जभत्र र्ा बाजहर एक पेशागत, जर्ज्ञ, लिानी, श्रम तथा 

जर्षयित सम्मेलनको आयोिना िनव सक्ने छ । साथै नेपालको 

हाल ब्यर्स्था भएका िेत्रीय बैठकहरुले सम्मेलनको 

रुपमा आयोिना हुने िरेकाले छुट्टै िेत्रीय सम्मेलनको 

आयोिना िनव नपने भएकोले । साथै नजर्न ज्ञान, जसप 

र प्रजर्जिलाई नेपालमा जभत्र्याउन र्ा हस्तान्तरण िनव 

सहयोि पुयावउने  हेतुले । 



Page 2 of 27 

 

 

सम्मेलन प्रत्येक दईु र्षवमा एक पटक जर्श्व 

सम्मेलन सम्पन्न नभएको र्षव आयोिना िररनेछ । 

सामाजिक आजथवक िेत्रमा टेर्ा पुर् याउनको लाजि लिानी तथा 

अन्य जर्षयित सम्मेलन िनव सक्ने छ । यस्ता सम्मेलन प्रत्येक 

२ र्षवमा कहततमा एक पटक आयोिना िररने छ । अन्य 

सम्मेलन आर्श्यकता अनुसार अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो 

जनणवय बमोजिम िररने छ । यस्ता सम्मेलन तथा िेत्रीय सम्मेलन 

भौजतक र्ा अनलाईन माध्यमबाट आयोिना िनव सजकने छ। 

१२.१ िेत्रीय सतमेलन: संसारका सबै िेत्रमा बस्ने िैरआर्ासीय 

नेपालीहरुको सरोकारको जर्षयमा िेत्रित रुपमा जर्स्ततृ 

छलर्ल िनव र िैर-आर्ासीय नेपालीको हक अजिकार 

संरिणको अजभयानमा प्रर्िवन िदै िैरआर्ासीय अजभयानमा 

बढी भन्दा बढीको संलग्नता र सकृयता बढाउनका लाजि संघले 

जनिावरण िरेको सम्बजन्ित िेत्रका िेत्रीय सजमजतले अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदको परामशवमा संसारका जर्जभन्न भािहरुमा 

िेत्रीय सम्मेलनको आयोिना िनव सक्ने छ ।  

िेत्रीय सतमेलन प्रत्येक २ र्षवमा कहततमा एक पटक आयोिना 

िनुवपने छ । 

१३.४ पजजिकृत सदस्यले अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनमा 

भाि जलनको लाजि अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े 

तोकेको समयजभत्र आफ्नो नाम रीतपूर्वक राजरिय 

समन्र्य पररषद्मा दताव िराउनु पनेछ । यसरी दताव 

िररएता पजन यसै जर्िानको दर्ा १३.७ बमोजिम 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन प्रजतजनजि चुजननु पनेछ र 

महाजिर्ेशन दताव शुल्क जतरेको हुनु पनेछ । 

पजजिकृत सदस्यले अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन र सािरणसभामा 

भाि जलनको लाजि दर्ा १३.७ र दर्ा १४.९ बमोजिमको 

प्रकृया पुरा िरी आफ्नो नाम रीतपूर्वक राजरिय समन्र्य पररषद् 

मा दताव िराउनु पनेछ ।   

 

  

प्रजतजनजि छनौटको व्यर्स्था थप पारदशी बनाउनका 

लाजि । 

१३.७  अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनमा मतदान अजिकार 

सजहत भाि जलनका लाजि सम्बजन्ित राजरिय 

समन्र्य पररषदल्े प्रजतजनजि चयन िनेछ । एक 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनमा मतदान अजिकार सजहत भाि 

जलनका लाजि सम्बजन्ित राजरिय समन्र्य पररषदल्े अनुसूची ६ 

अनुसारको संख्यामा प्रजतजनजि चयन िने छन् ।  

जनर्ावचनलाई व्यर्जस्थत र सहि बनाउनको लाजि । 

एनआरएनको ममव बुझेका प्रजतजनजिहरुको छनोटको 

लाजि । 
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हिार सम्म पजजिकृत सदस्य भएका राजरिय 

समन्र्य पररषदल्े प्रत्येक दश िना पजजिकृत 

सदस्य बराबर एक िना प्रजतजनजि  (१०:१ को 

अनुपात) चयन िनेछ । एक हिार भन्दा बढी 

पजजिकृत सदस्य भएका राजरिय समन्र्य पररषदल्े 

प्रत्येक थप एक हिार सदस्यको लाजि क्रजमक 

४०:१, ८०:१, १२०:१ संख्याको अनुपातमा 

(अनुसूची ६ मा जदईए बमोजिम) थप प्रजतजनजिहरु 

चयन िने छ । 

 

प्रजतजनजि चयन प्रजक्रया जनम्नानुसार हनुेछ ।  

क) राजरिय महाजिर्ेशनबाट २० प्रजतशत प्रजतजनजिहरु 

जनर्ावजचत हनुेछन् । 

ख) पेशाित र जबज्ञहरुर महिला, युवा (दोश्रो पुस्ता) बाट ५ 

प्रजतशत र सहयोिी - शुभेच्छुक आजदबाट  ५  प्रजतशत  राजरिय 

समन्र्य पररषदको जसर्ाररसमा राजरिय समन्र्य पररषदको 

अध्यिले मनोजनत िनेछ। 

ि) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् र राजरिय पररषद्का हाल र 

जर्ितमा काम िररसकेका व्यक्तीहरुबाट ७०% । यी 

प्रजतजनिीहरु चयन अनुसूची  ६(क) अनुसार िनुव पनेछ । 

घ) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदको जसर्ाररसमा संघको 

अध्यिले पेशागत, महिला, युवा (दोश्रो पुस्ता),जर्ज्ञ, तथा  

शुभेच्छुकहरुका तर्व बाट २५ िना थप प्रजतजनजि ।  

 

 

१४. अन्तराावरिय मिावधवेशनका कायािरु: 

 अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनको कायवहरु 

देहायबमोजिम हुने छः 

१४.१  अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद्बाट 

सजचाजलत जक्रयाकलापहरुलाई मूल्यांकन 

िने र अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई 

जनदेशन जदने । 

१४.२  अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो 

पदाजिकारीहरुको जनर्ावचन िने । 

१४.३  संघको उद्देश्य प्राजप्तको लाजि संघको 

नीजतहरु तय िने । 

बावषाक साधरणसभा र  अन्तराावरिय मिावधवेशनिः 

संघको सािरणसभा प्रत्येक र्षव िररने छ । अन्तरावजरिय 

महाजिर्ेशन प्रत्येक दईु र्षवमा िररनेछ । महाजिर्ेशन हुन े

र्षवको सािारणसभा सोही महाजिर्ेशनमा िररनेछ ।     

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनले अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदक्ो पदाजिकारीहरुको जनर्ावचन िनछे । 

महाजिर्ेशनका प्रजतजनिीहरु दर्ा १३.७ अनुसार हुनेछन ।  

 

साधरणसभाको कायािरु देिाय बमोवजम िुने छन् 

१४.१  अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् बाट सजचाजलत 

जक्रयाकलापहरुलाई मूल्यांकन िने र अन्तरावजरिय 

संघको नीहत तय गने, हिधान संशोधन ि 

काययक्रमिरुको तय साधािण सिा गनय पने भएको तथा 

िैरआर्ासीय नेपाली सम्बजन्ि जनयमार्ली, २०६६ 

को जनयम १३ अनुरुप एकरुपता कायम िनव ।  
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१४.४  आर्श्यकता अनुसार संघको जर्िानको 

संशोिन िने । 

१४.५  संघको नीजत तथा कायवक्रमहरुको जनमावण 

र जर्कास िने । 

 १४.६  संघका जर्जभन्न जर्भािहरु, सजमजतहरु एर् ं

राजरिय समन्र्य पररषदक्ा 

प्रजतर्ेदनहरुलाई अनुमोदन िने । 

१४.७ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा जर्जभन्न 

प्रजतर्ेदनहरु, द्वय–र्ाजषवक जक्रयाकलापहरु र लखेा 

परीिण प्रजतर्ेदनलाई अनुमोदन िने । 

 

समन्र्य पररषदल्ाई जनदेशन जदने । 

१४.२  संघको उद्देश्य प्राजप्तको लाजि संघको नीजतहरु तय िने। 

१४.३  आर्श्यकता अनुसार संघको जर्िानको संशोिन िने । 

१४.४  संघको नीजत तथा कायवक्रमहरुको जनमावण र जर्कास 

िने । 

१४.५  संघका जर्जभन्न जर्भािहरु, सजमजतहरु एर्ं राजरिय 

समन्र्य पररषदक्ा प्रजतर्ेदनहरुलाई अनुमोदन िने । 

१४.६ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा जर्जभन्न प्रजतर्ेदनहरु, 

द्वय–र्ाजषवक जक्रयाकलापहरु र लेखा परीिण 

प्रजतर्ेदनलाई अनुमोदन िने ।  

१४.७   लेखा पररिकको जनयुक्ती िने । 

१४.८   सािरणसभाको कामकार्ावहीको जर्र्रण 

(माईन्यूट) को प्रमाजणकरण र्ाजषवक सािरणसभाको 

अध्यिता िने व्यक्तीले िने छ ।  

१४.९ साधारण सभाका प्रवतवनवध निम्िािुसार हुिेछि: 

१) अन्तराजरिय समन्र्य पररषदका वतयमान पदाहधकािी तथा 

सदस्यिरु 

२) अन्तराजरिय समन्र्य पररषदका संिक्षक, सल्लािकाििरु ि 

मानाथय परिषद सदस्यिरु 

३) िाष्ट्रीय समन्वय परिषदका अध्यक्ष सहित िाष्ट्रीय समन्वय 

परिषदले तोकेका बढीमा ५ जना प्रहतहनधीिरु 

४) िाजरिय समन्वय परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा अन्तराजरिय 

समन्र्य पररषदका पूर्व पदाधीकािीिरु 

५) अन्तिाष्ट्रीय काययकािी सहििालयको हसफािीसमा 

अध्यक्षले मनोनयन गिेका पेशागत, हिज्ञ तथा महिला, 

युवा तथा अन्य सजहत ३५ जना प्रहतहनधीिरु । 
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माथीको मापदण्डमा नपरेका दर्ा १३.७ अनुसारका 

महाजिर्ेशन प्रजतजनिीहरु सािरणसभामा पयवर्ेिकको रुपमा 

भाि जलन सक्ने छन् तर उनीहरुको मतदाजिकार हुने छैन ।   

 

महाजिर्ेशन तथा सािारणसभामा उपजस्थजत िनाउन े

संख्यालाई गणपुिक संख्या माहननेछ । सािरणसभा अनलाईन 

अथर्ा भौजतकरुपमा उपजस्थत भई िनव सजकनेछ ।  

१५.   संघको ववशेष मिावधवेशन : अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदक्ा सािारण बहुमत सदस्यहरुल े

जर्शेष अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन बोलाउन 

आर्श्यक भएको ठानेमा िुनसुकै बेला जर्शेष 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनको माि िनव सक्नेछन् । 

जर्शेष अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन माि िररएको तीन 

मजहनाजभत्र जर्शेष अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन बस्न ु

पनेछ । जर्शेष अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनको 

अध्यिता अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा 

अध्यिले िने छन् । जनिको अनुपजस्थजतमा 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो जनणवय अनुसार ५ 

उपाध्यि मध्ये एक िनाले जर्शेष अन्तरावजरिय 

महाजिर्ेशनको अध्यिता िनेछ । जर्शेष 

अन्तराजरिय महाजिर्ेशनमा दर्ा १३.७ 

बमोजिमका प्रजतजनजिहरुलाई भाि जलने हक हुनछे 

। अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा सािारण बहुमत 

सदस्यहरुले जर्शेष महाजिर्ेशनको माि िदाव 

जदइएको जनर्ेदनमा औलाइएका जर्षयहरु उपर 

मात्रै जनणवय िनेछ । 

संघको ववशेष मिावधवेशन:  

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो दईु जतहाई भन्दा बढीको 

सहमजतमा र्ा र्ाजषवक सािारणसभाको जनदेशनमा जर्शेष 

महाजिर्ेशन बोलाउन सजकने छ । जर्शेष महाजिर्ेशन 

सामान्यता जनणवय/जनदेशन िरेको तीन मजहना जभत्र िनुव पने छ । 

जर्शेष महाजिर्ेशनको अध्यिता अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदक्ा अध्यिले िने छन् । जनिको अनुपजस्थजतमा 

उपाध्यिहरु मध्ये उमेरमा िेष्ठता अनुसार जर्शेष 

महाजिर्ेशनको अध्यिता िने छन् । दर्ा १३.७ अनुसार चयन 

भएका पजछल्लो महाजिर्ेशनका प्रजतजनजिहरु नै जर्शेष 

महाजिर्ेशनका प्रजतजनजि हुनछेन् । प्रजतजनजि हुन िैरआर्ासीय 

नेपालीको हैजसयत कायम रहेको हुनुपनेछ । जर्शेष 

मिाहधिेशनमा उपहस्थत संख्या गणपुिक संख्या िुनेछ। जुन 

हकटान िै हिषेश मिाहधिेशनको आयोजना गरिएको िो सो 

हिषय हनणययाथय पारित गिाउन २ उपहस्थतीको २ हतिाई 

आवश्यक पदयछ। हिषेश मिाहधिेशनको सूचना एक मजहना 

अिाजड प्रकाजशत िनुव पने छ । 

 

 

जर्शेष जर्षयमा छलर्ल िनुव पने भएमा सो िनव 

सहिता कायम िने हेतुले ।  
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१७.२ अन्तराावरिय समन्वय पररषद् मा वनम्न पदिरु 

िुने छन ्: 

अध्यि            – १ 

उपाध्यि                      –           ५    

(१ मजहला सजहत)  

महासजचर्  – १ 

सजचर्           – २  

(दईु सजचर्हरुको कायव िेत्र छुट्याइने) 

कोषाध्यि   – १ 

सहकोषाध्यि   – १ 

जर्िानको दर्ा १७.१० बमोजिम  

मनोजनत प्रर्क्ता            – १ 

मजहला संयोिक   – १ 

युर्ा संयोिक   – १ 

िेजत्रय संयोिक   – ६ 

िेजत्रय उपसंयोिक  –  ६  

(कजम्तमा) 

िेजत्रय मजहला संयोिक  – ६  

                      (प्रत्येक िेत्रमा १ िना) 

िेजत्रय युर्ा संयोिक  – ६  

(प्रत्येक िेत्रमा १ िना) 

प्रत्येक देशका राजरिय महाजिर्ेशनबाट जनर्ावजचत 

सदस्यहरु । 

जर्िानको  दर्ा २२.१४.१ बमोजिम  

मनोजनत सदस्यहरु  – २१ 

अन्तराावरिय समन्वय पररषदमा वनम्न पदिरु िुने छन ्: 

अध्यि    – १ 

उपाध्यि                                   – ६                   

(मजहला र युर्ा अहनिायय) 

महासजचर्            – १ 

सहिि (एक मजहला अहनिायय)     –  ४ 

कोषाध्यि                      –   १ 

सह-कोषाध्यि                      –   १ 

महिला संयोजक                         - १ 

युवा संयोजक                            - १ 

प्रर्क्ता : अन्तिाष्ट्रीय समन्वय परिषद पदाजिकारी र्ा सदस्यहरु 

मध्यबेाट अध्यक्षले एकलाई प्रिक्ता तोक्नेछ– १ 

िेजत्रय संयोिक        – ६ 

(प्रत्येक िेत्रमा १ िना) 

िेजत्रय उपसंयोिक     – १२  (कजम्तमा) 

(प्रत्येक िेत्रमा २ िना न्यूनतम) 

िेजत्रय मजहला संयोिक  – ६  

िेजत्रय मजहला उपसंयोिक – ६  

(प्रत्येक िेत्रमा १ िना) 

िेजत्रय युर्ा संयोिक        –  ६  

(प्रत्येक िेत्रमा १ िना) 

िेजत्रय युर्ा उपसंयोिक        –  ६  

 

एजशया प्रशान्त, युरोप, मध्यपूर्व, उत्तरदजिण अमेररका, 

अजिका तथा ओसेजनया प्रत्येक िेत्रबाट एक िना िेजत्रय 

समय सापेि पदहरु सिृना िनुव पने भएको हुनाले ।  
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एजशया प्रशान्त, युरोप, मध्यपूर्व, उत्तरदजिण 

अमेररका, अजिका तथा ओसेजनया प्रत्येक 

िेत्रबाट एक िना िेजत्रय संयोिक र एक िेजत्रय 

उपसंयोिक जनर्ावजचत हुनेछन् । राजरिय समन्र्य 

पररषदह्रुको संख्या १० सम्म भएमा १ िना, १० 

िना भन्दा बढी २० सम्म भएमा थप १ िना 

आजदको क्रमले र्ा पजजिकृत सदस्य संख्या १५ 

हिार सम्म भएमा प्रत्येक १५ हिार सदस्य बराबर 

१ िना िेत्रीय उपसंयोिक जनर्ावजचत हुने छ । 

पदाजिकारी र सदस्यहरुको मयावदाक्रम माजथ 

जदईएको क्रमबिता अनुसार हुनेछ । 

संयोिक र दइु िेजत्रय उपसंयोिक जनर्ावजचत हुनछेन् । राजरिय 

समन्र्य पररषदह्रुको संख्या १० र्टा भन्दा बढी भएमा थप १ 

िना को क्रमले उपसंयोजकिरु हनवायहित िुनेछ । अको देशको 

उतमेदवािी पिेसतम क्षेत्रीय संयोजक ि उपसंयोजकिरु एउटै 

देशिाट लगाताि २ पटक िन्दा िढी िुने छैन । 

 

प्रत्येक देशका राजरिय महाजिर्ेशनबाट अनुसूजच ७ बमोजिम 

जनर्ावजचत आइजसजस सदस्यहरु । 

जर्िानको  दर्ा २२.१४.१ बमोजिम मनोजनत सदस्यहरु मध्ये 

कजम्तमा  ७ िना मजहला र ७ िना जर्ज्ञ (जर्षयित) को 

सहभाजिता हुनु पनछे । २१ िना मध्ये १५ िना संघको 

अध्यिले मनोजनत िनेछ भने, बाँजक अन्तरावजरिय कायवकारी 

सजचर्ालयको बैठकले मनोजनत िनेछ । 

 

 

 

 

१७.३ राजरिय समन्र्य पररषद् िठन भइ सकेका 

मुलुकबाट पजजिकृत सदस्य संख्या जनम्नतम् दश 

देजख एक हिार सम्ममा एक िना र सो भन्दा बजढ 

पाँच हिार सम्म पजजिकृत सदस्य संख्या रहेमा 

सदस्य संख्याको अनुपात प्रत्येक एक हिार 

पजजिकृत सदस्य बराबर एक िना (१००० : १ को 

अनुपात) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् सदस्य 

पदमा सम्बजन्ित राजरिय समन्र्य पररषदक्ो राजरिय 

महाजिर्ेशन बाट जनर्ावजचत हुने छन् ।  

राजरिय समन्र्य पररषद ् िठन भइ सकेका मुलुकबाट राजरिय 

महाजिर्ेशनले सम्बजन्ित देशबाट प्रजतजनजित्र् िने अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषद ्सदस्यलाई जनर्ावजचत िने छ । सदस्यको सँख्या 

अनुसूची ७ अनुसार हुनेछ ।  

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् बैंठक सम्पन्न िनव 

सहिकताको लाजि तथा शुन्य शुल्क हुदा 

सदस्यहरुको सँख्या एकै देशबाट िेरै हुन सक्न े

भएकोले ।    

१७.५.१ अध्यक्ष पदका लाजि उम्मेदर्ार बन्नका लाजि जनि 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदको पदाजिकारी र्ा 

अध्यक्ष पदका लाजि उम्मेदर्ार बन्नका लाजि जनि अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदको पदाजिकारी पदमा एक कायवकाल पुरा िरेको 

िैरआर्ासीय नेपाली संघको जक्रयाकलाप नजिकबाट 

अनुभर् िरेको व्यजक्त नेततृ्र्मा रहँदा संघको बहृत 
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सदस्य पदमा एक कायवकाल पुरा िरेको हुनु पनेछ । हुनु पनेछ ।  हीत हुने हुँदा । 

१७.५.२ १७.५.२ अध्यि बाहेकका अन्य 

पदाजिकारीहरुका लाजि उम्मेदर्ार बन्नका लाजि 

जनि अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो पदाजिकारी 

र्ा सदस्य र्ा कुनै पजन राजरिय समन्र्य पररषदक्ो 

पदाजिकारी पदमा एक कायवकाल पूरा िरेको हुनु 

पनेछ । 

उपाध्यक्षिरु (यवुा िािेक) ि मिासहिि उम्मेदर्ार बन्नका 

लािी अन्तरारिीय समन्वय पररषद पदाजिकारी र्ा सदस्य वा 

िाष्ट्रीय समन्वय परिषदको अध्यक्ष भएको हुन पनेछ। हय 

िािेकका पदिरुमा उम्मेदर्ार बन्नका लाजि जनि अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो पदाजिकारी र्ा सदस्य र्ा कुनै पजन राजरिय 

समन्र्य पररषद्को पदाजिकारी पद मा एक कायवकाल पूरा 

िरेको हुनु पनेछ । िेत्रीय युर्ा संयोिक, िेत्रीय मजहला 

संयोिक, िेत्रीय युर्ा उपसंयोिक र िेत्रीय मजहला  

उपसंयोिकको उम्मेदर्ार बन्नका लाजि जनि अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो पदाजिकारी र्ा सदस्य र्ा कुनै पजन राजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो पदाजिकारी र्ा सदस्य पद भएको हुनु पने छ 

र्ा अन्तरारिीय सजचबालय पदाजिकारी बाहेको पदमा 

उम्मेदर्ार बन्न  न्यूनतम ४ बषव लिातार पंजिकृत सदस्य भै २ 

पटक  अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनमा भािजलएको हुनु पनछे र्ा 

जबिानत: बनेको सजमतहरुको संयोिक र्ा सह-संयोिक भै एक 

कायवकाल काम िरेको हुनु पनेछ । तर भखवरै िठन भएका 

राजरिय समन्र्य पररषदको तदथव सजमजतका पदाजिकारी तथा 

सदस्यहरुहरुले अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो पदाजिकारी 

पदमा उमेदर्ारी जदन अयोग्य माजनने छ । 

 

िैरआर्ासीय नेपाली संघको जक्रयाकलाप नजिकबाट 

अनुभर् िरेको व्यजक्त नेततृ्र्मा रहँदा संघको बहृत 

हीत हुने हुँदा । 

 

 

 हालको जर्िानमा व्यर्स्था नभएको    १७.५.६ युर्ा उपाध्यि पदको उम्मेदर्ार बन्नको लाजि जनि 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन शुरु भएको जदन सम्म ४० र्षव उमेर 

नकाटेको हुनु पनेछ । 

युर्ा संयोिक, िेत्रीय युर्ा संयोिक, िेत्रीय युर्ा 

उपसंयोिकको उम्मेदबार बन्नको लाजि जनि अन्तरावजरिय 

दोस्रो पुस्तालाई िैरआर्ासीय नेपाली संघको नेततृ्र्मा 

पुग्न सहि होस भन्ने हेतुले । 
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महाजिर्ेशन शुरु भएको जदन सम्म ३५ र्षव उमेर नकाटेको हुनु 

पनेछ । 

१७.७ १७.७ आर्श्यकता अनुसार राजरिय समन्र्य 

पररषदक्ो िठन र देहायको अर्स्थामा जर्घटन िनव 

र्ा मान्यता (recognize) जर्ताव िने अजिकार 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई हुनेछ । 

 

१७.७.१. स्थानीय काननूले र्जिवत िरेको हद 

बाहेक यस संघको उदेश्य अनुरुप अिाजड र्ढ्न 

अस्र्ीकार िरेमा । 

१७.७.२ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा 

जनदेशनहरु पालना निरेमा । 

१७.७.३ तदथव सजमजत िठन भएको बढीमा एक र्षव 

जभत्र राजरिय अजिर्ेशनको आयोिना िनव नसकेमा 

। 

१७.७ आर्श्यकता अनुसार राजरिय समन्र्य पररषदक्ो िठन 

र देहायको अर्स्थामा जर्घटन िनव र्ा मान्यता (recognize) 

जर्ताव िने अजिकार अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई हुनेछ । 

 

१७.७.१. स्थानीय कानूनले र्जिवत िरेको हद बाहेक यस 

संघको उदेश्य अनुरुप अिाजड र्ढ्न अस्र्ीकार िरेमा । 

१७.७.२ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा जनदेशनहरु पालना 

निरेमा । 

१७.७.३ तदथव सजमजत िठन भएको बढीमा एक र्षव जभत्र 

राजरिय अजिर्ेशनको आयोिना िनव नसकेमा । 

१७.७.४ अनुसूची ८ मा जदईएको न्युनतम मापदण्ड पुरा निरेमा।

  

 

१७.८ आर्श्यकता अनुसार जर्जभन्न जर्भािहरुको िठन 

िने, जर्भािहरुको नामाकरण िने, जर्भािहरुका 

लाजि आर्श्यक जनयमार्ली जनमावण िने, 

आर्श्यकता बमोजिम जर्जभन्न सजमजतहरुको िठन 

िने, पाररश्रजमक जदने र्ा नजदने िरी कमवचारी जनयुक्त 

िने र जतनीहरुको तलब एर्ं सेर्ाका शतवहरुको 

जनिावरण िने अजिकार अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदल्ाई हुनेछ । 

आर्श्यकता अनुसार जर्जभन्न जर्भािहरुको िठन िने, 

जर्भािहरुको नामाकरण िने, जर्भािहरुका लाजि आर्श्यक 

जनयमार्ली जनमावण िने, आर्श्यकता बमोजिम जर्जभन्न 

सजमजतहरुको िठन िने, पाररश्रजमक जदने र्ा नजदने िरी कमवचारी 

जनयुक्त िने र जतनीहरुको तलब एर्ं सेर्ाका शतवहरुको जनिावरण 

िने अजिकार अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई हुनेछ । 

जर्िानमा व्यर्स्था भएका जर्भाि र अन्य जनयजमत सजमजतहरु 

सामान्यतया हनवायिन िएको तीनमजहना हित्र िठन िनुव पनेछ ।  

िैरआर्ासीय नेपाली संघको भूजमका र कायवहरु 

जर्स्तार िनव सहि होस भन्ने हेतुले । 

१७.९ िैरआर्ासीय नेपाली संघलाई नेपाल र नेपालीको 

सर्ावङ्जिण जहतमा अजिकतम योिदान पुर् याउन 

आर्श्यक सल्लाह जदन सक्ने जर्जभन्न िेत्रमा 

िैरआर्ासीय नेपाली संघलाई नेपाल र नेपालीको सर्ावङ्जिण 

जहतमा अजिकतम योिदान पुर् याउन आर्श्यक सल्लाह जदन 

सक्ने जर्जभन्न िेत्रमा जर्जशि ज्ञान हाजसल िरर सकेका नेपाली 

संघलाई आर्श्यक राय र्ा सल्लाह यथा समयमा 

प्राप्त हुन सकोस भन्ने हेतुले । 
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जर्जशि ज्ञान हाजसल िरर सकेका नेपाली र्ा िैर 

नेपाली जर्जशि व्यजक्तत्र्हरुलाई जनिको दिताको 

िेत्र जकटान िरी अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े 

संघको सल्लाहकारको रुपमा जनयुक्त िनवसक्नेछ । 

सल्लाहकारको संख्या बढीमा ११ िनाको हुनेछ । 

र्ा िैर नेपाली जर्जशि व्यजक्तत्र्हरुलाई जनिको दिताको िेत्र 

जकटान िरी अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े संघको 

सल्लाहकारको रुपमा जनयुक्त िनवसक्नेछ । सल्लाहकारको 

संख्या बढीमा २१ िनाको हुनेछ । 

 

 

 

१७.१३ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े संघको अन्तराजरिय 

महाजिर्ेशन, िेत्रीय सम्मेलन र जर्श्व सम्मेलनको 

आयोिना िनेछ । 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े जर्श्व सम्मेलन, संघको 

अन्तराजरिय महाजिर्ेशन, सािरणसभा, िेत्रीय सम्मेलन, जर्श्व 

जर्ज्ञ सम्मेलन आजद आयोिना िनेछ । 

जर्ज्ञ सम्मेलन, सािरणसभा थप िररएकोले । 

!*=#  j}7sdf k|To]s /fli6«o ;dGjo kl/ifb\sf 
cWoIfx?n] ko{j]Ifssf] ?kdf efu lng 
kfpg]5g\ .  

 
 

यो दर्ा हटाउने |  क्षेत्रीय िैठकमा सकृय सहभािीता हुने भएकोले । 

१९.२ अन्तरावजरिय कायवकारी सजचर्ालयमा अध्यि, 

उपाध्यिहरु, महासजचर्, सजचर्हरु, कोषाध्यि, 

सहकोषाध्यि, संघको प्रर्क्ता, मजहला संयोिक र 

युर्ा संयोिक रहने छन् । 

अन्तरावजरिय कायवकारी सजचर्ालयमा अध्यि, उपाध्यिहरु, 

महासजचर्, सजचर्हरु, कोषाध्यि, सहकोषाध्यि, प्रर्क्ता 

रहनेछन्। 

 

२०.२ 

 

सजचर्ालयमा एक िना प्रमुख कायवकारी 

अजिकृतका अलार्ा संचार तथा प्रकाशन 

अजिकृत, एक िना लेखा अजिकृत, आर्श्यक 

संख्यामा अन्य कमवचारी तथा जर्शेषज्ञहरु प्रमुख 

कायवकारी अजिकृतको सल्लाहमा अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदल्े जनयुजक्त िने छ । 

सजचर्ालयमा आवश्यकता अनुसाि संघको कमयिािी 

हनयमावली अन्तिवत रही अन्तरावजरिय काययकािी सजचर्ालयले 

संघलाई आर्श्यक कमवचारीहरुको जनयुक्त िनव र्ा जनयुक्त 

कमवचारीहरुलाई सेर्ाबाट हटाउन सक्ने छ । तर जनयुक्त कमवचारी 

मध्य संघको प्रमुख कायवकारी अजिकृतको जनयुजक्त करार सेर्ा 

हुने छ ।  

संघको सजचर्ालयमा कमवचारी जनयुजक्त लिायतका 

कायव िनवका लाजि संघको कमवचारी सम्बन्िी 

जनयमार्लीमा थप व्यर्स्था िनव र सोलाई आर्श्यक 

अनुसार पररमािवन िनव सहि होस भन्ने हेतुले । 

२०.६ 

 

एनआरएनए पोजलजस इन्स्टीच्युट (NRNA 

Policy Institute) : संघका सदस्यहरु 

अन्तरावजरिय िेत्रका जर्जभन्न संघ संस्थामा कायव 

अनुभर् हाजसल िरेका अत्यन्तै योग्य श्रोत 

एनआरएनए पोजलजस/ इन्स्टीच्युटः  संघका सदस्यहरु 

अन्तरावजरिय िेत्रका जर्जभन्न संघ संस्थामा कायव अनभुर् 

हाजसल िरेका अत्यन्तै योग्य श्रोत व्यजक्तको रुपमा रहनु भएको 

छ र उहांहरुको अनुभर्, योग्यता, तथा िमताको भरपुर उपयोि 

पोजलजस इन्स्टीच्युटको दायरा र्राजकलो पानवका 

लाजि।  
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व्यजक्तको अनुभर्, योग्यता, तथा िमताको भरपुर 

उपयोि िरी नेपाल, िैरआर्ासीय नेपाली 

समेतलाई आजथवक, सामाजिक, व्यापाररक, 

औद्योजिक, अन्तरावजरिय पररप्रेि, जर्देश तथा 

कुटनीजतक िेत्र, असल शासन, र्ातार्रण, कृजष, 

पयवटन तथा िैजर्क जर्जर्िता िेत्र लिायत यस्तै 

जर्जभन्न उपयोजि तथा आर्श्यक िेत्रमा योिदान 

जदने प्रायोिनको लाजि एक अन्तरावजरिय स्तरको 

एनआरएनए (Policy Institute) नेपाल जभत्र र्ा 

जर्श्वको कुनै अन्य उपयुक्त देशमा स्थापना िररने छ 

। 

 

ईन्स्टीच्युट सम्बजन्ि व्यर्स्था, िठन, काम, कतवव्य 

र अजिकार, शतवहरु सजचर्ालय सम्बजन्ि व्यर्स्था 

तथा कमवचारीको जनयुजक्त तथा सेर्ाका शतवहरु छुट्टै 

जनयमार्ली “एनआरएनए पोजलजस इन्स्टीच्युट 

सम्बजन्ि जनयमार्ली” बनाई संचालन िररने छ । 

उक्त जनयमार्ली यस जर्िानको अजिनमा रहने छ र 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े जनणवय िरी तोकेको 

जमजत देखी लािु हुने छ । 

िरी नेपाल र नेपाली (िैरआर्ासीय नेपाली) समेतलाई 

आजथवक, सामाजिक, व्यापाररक, औद्योजिक, अन्तरावजरिय 

पररप्रेि, जर्देश तथा कुटनीजतक िेत्र, असल शासन, र्ातार्रण, 

कृजष, पयवटन तथा िैजर्क जर्जर्िता िेत्र लिायत यस्तै जर्जभन्न 

उपयोजि तथा आर्श्यक िेत्रमा योिदान जदने प्रायोिनको लाजि 

एक अन्तरावजरिय स्तरको एनआरएनए 

(Policy/Professionals’ Institute) नेपाल जभत्र र्ा जर्श्वको 

कुनै अन्य उपयुक्त देशमा स्थापना िररने छ । 

 

२१.७ हाल जर्िानमा नभएको 

 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन प्रजतजनिी छनोटको प्रकृया शुरु भए 

पजछ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े जनर्ावचनमा प्रभार् पाने िरी 

कुनै जनयमार्लीहरु पररर्तवन र्ा पररमारिन िनव पाईने छैन । 

जनर्ावचनमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा 

पदाजिकारीहरुको प्रत्यि र्ा परोि प्रभार् नपरोस 

भन्ने हेतुले ।  

२१.८ 

 

हाल जर्िानमा नभएको 

 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े जनर्ावचनको मुल्यांकनको लाजि 

संघका पूर्व अध्यि मध्येिाट १, जर्िान सजमजत १ र अनुशासन 

सजमजतका १ सहित अन्तिाष्ट्रीय काययकािी सहमहतले तोकेको २ 

जनर्ावचनलाई बढी प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक 

देजखएकोले । 
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िढीमा ५ सदस्यीय जनर्ावचन अनुिमन सजमजत िठन िनव सक्ने 

छ। 

२२.२ 

 

  

उपाध्यि : ५ उपाध्यिहरुले जनम्न जर्षयहरु मध्य े

एक र्ा एकभन्दा बढी जर्षयको नेततृ्र् िने: 

क) यस जर्िानको दर्ा २० को उपदर्ा ६ मा    

व्यर्स्था भएको एनआरएनए पोजलजस इन्स्टीच्युट 

(Policy Institute) 

ख) : व्यापार तथा लिानी । 

ि) : सीप, ज्ञान र नर्प्रर्तवन (Skill, 

Knowledge and Innovation) 

घ) : र्ैदेजशक रोििार  

ङ) : मजहला  

च) : परोपकारी तथा मानर्कल्याणकारी जहत । 

छ) युर्ा उपाध्यि 

दर्ा १७.२ मा उल्लेख भए बमोजिम ६ िना उपाध्यिहरुल े

र्ैदेजशक रोििार जर्भाि, व्यापार तथा लिानी जर्भाि, 

मानर्कल्याण जर्भाि, ज्ञान जसप र नर्प्रर्तवन जर्भाि, महिला र 

युर्ा जर्भािको नेततृ्र् िने छन ।(छुट्टाछुट्टै मनोनयन िररने हो 

भने सोजह अनुसार ब्याख्या िनुव पने) 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदका सदस्यहरु र संघलाई योिदान 

जदनसक्ने ब्यजक्तहरु आफ्नो दिता अनुसार जर्भािका सदस्यहरु 

हुनेछन । जर्भाि अन्तिवत जर्जभन्न सजमजत, उपसजमजत र 

कायवदलहरु बन्ने छन् ।  

संघका मुख्य िजतजर्जिहरु यीनै जर्भािको सेरोरे्रोमा 

संचालन हुने भएको हुदा जर्भािको जनमावण िनव 

आर्श्यक देजखएको हुनाले । 

२२.४ सजचर्को काम कतवव्य : 

२२.४ सविव : सजचर्हरुको कायव जर्भािन 

अध्यिको परामशवमा महासजचर्ले िनेछ ।  

२२.४.१ आर्श्यकता अनुसार महासजचर्लाई 

सहयोि िने । 

२२.४.२ महासजचर्को अनुपजस्थजतमा जनिले तोके 

बमोजिमका कायवहरु िने । 

२२.४.३ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े लािू 

िरेका जर्जनयम र आचार संजहताको पालना िने । 

२२.४.४  तोजकएको क्षेत्रीय सजमजत र सो अन्तिवतको रारिीय 

समन्र्य सजमजतहरुको अनुिमन, सहिीकरण तथा जनयजमत 

कामकाबावहीको जिम्मेबारी जलने ।   

(संख्या घटाउदा पररभाषा पररबतवन िनुव पने)     

सजचर्को काम र कतवब्यमा थप िनुव पने भएकोले  

 हालको जर्िानमा व्यर्स्था नभएको २२.११ क       िेत्रीय मजहला उपसंयोिकः 

२२.११.क १   आर्श्यकता बमोजिम िेत्रीय मजहला  

                     संयोिकलाई सहयोि िने । 

२२.११.क २      िेत्रीय मजहला संयोिकको अनुपजस्थजतमा 

िेत्रीय मजहला उपसंयोिकको व्यर्स्था िररएको हुँदा 

िेत्रीय मजहला उपसंयोिकको काम, कतवब्य र 

अजिकारी उल्लेख िनुव पने भएको हनुाले । 
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                       जनिले तोके बमोजिमको कायव िने । 

२२.११. क ३     तोजकएका अन्य कायवहरु िने ।  

२२.११.क ४       अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े लािू िरेका 

जर्जनयम र आचार संजहताको पालना िने । 

 हालको जर्िानमा व्यर्स्था नभएको २२.१२ क िेत्रीय यूर्ा उपसंयोिकः  

२२.१२.क१ आर्श्यकता बमोजिम िेत्रीय यूर्ा संयोिकलाई 

सहयोि िने । 

२२.१२.क२  िेत्रीय यूर्ा संयोिकको अनुपजस्थजतमा जनिले 

तोके बमोजिमको कायव िने । 

२२.१२.क३  तोजकएका अन्य कायवहरु िने ।  

२२.१२.क४ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े लािू िरेका 

जर्जनयम र आचार संजहताको पालना िने । 

िेत्रीय युर्ा उपसंयोिकको व्यर्स्था िररएको हुँदा 

िेत्रीय युर्ा उपसंयोिकको काम, कतवब्य र अजिकार 

उल्लेख िनुव पने भएकोले । 

 हाल जर्िानमा व्यबस्था नभएको जनर्ावजचत तथा मनोजनत भएका अन्तरावजरिय  समन्र्य पररषदक्ा 

पदाहधकािी तथा सदस्यहरुले तोकेको सदस्यता शुल्क शपथ 

ग्रहण भन्दा पजहले बुझाउनु पने छ । तर जनर्ावजचत र्ा मनोजनत 

िएको ४५ हदन हित्र शुल्क नबुझाए सो पद स्र्तः खारेि हुनेछ।  

सदस्यता शुल्कको प्रार्िान जर्िानमा नै राख्नु पने 

भएको हनुाले । 

२३.१ घटीमा दश िना िैरआर्ासीय नेपालीहरु बसोबास 

िरेको देशमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े 

जनिावरण िरेको जनयमार्ली अनुसार राजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो स्थापना िनव सजकने छ । 

न्युनतम २० िना िैरआर्ासीय नेपालीहरु बसोबास िरेको 

देशमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े जनिावरण िरेको 

जनयमार्ली अनुसार राजरिय समन्र्य पररषदक्ो स्थापना िनव 

सजकने छ | 

संस्थागत ि सदस्यमा मात्रात्मक रुपमा िढोत्तिी िनु ु

पने समेत िएकोले ! 

२४.१ 

 

 

प्रत्येक राजरिय समन्र्य पररषदक्ो राजरिय 

महाजिर्ेशन अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन र जर्श्व 

सम्मेलनको जमजत भन्दा बढीमा ६ मजहना र 

कजम्तमा एक मजहना बाँकी रहने िरी राजरिय 

महाजिर्ेशन सम्पन्न िनुव पनेछ । सोही राजरिय 

महाजिर्ेशनले नै दर्ा १७.३ अनुसारको 

प्रत्येक राजरिय समन्र्य पररषदक्ो राजरिय महाजिर्ेशन 

अन्तरावजरिय महाजिर्ेशन आयोिना हुने र्षवको िुलाईको १५ 

देखी ३१ सतम अहनिायय सम्पन्न िनुव पने छ । हिधानमा 

उल्लेहखत समयमा कुनै दैिीप्रकोप, मिामािी वा हिषेश 

परिहस्थती ििेमा संघको अन्तिाष्ट्रीय समन्वय परिषदले हिषेश 

हनणयय गनय सक्नछे।   दर्ा १३.७ मा उल्लेजखत अन्तरावजरिय 

प्रजतजनजिहरुको चयन सुजनजित तथा व्यर्जस्थत िनवको 

लाजि ।  
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अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा लाजि देशको 

प्रजतजनजित्र् िने अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् 

सदस्यको जनर्ावचन िनेछ । 

महाजिर्ेशन प्रजतजनिीहरुको तोजकएको जर्र्रण अिि १५ 

सम्म अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदको सजचर्ालयमा पेश िनुव 

पनेछ । जबशेष कारणबस  अन्तरावजरिय  महाजिर्ेशन तोजकएको 

समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा सोही अनुसारको समान्यतरमा 

राजरिय महाजिर्ेशन आयोिना िनव सजकनेछ । राजरिय 

महाजिर्ेशनले दर्ा १७.३ अनुसारको अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदक्ा लाजि देशको प्रजतजनजित्र् िने अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषद् सदस्यको जनर्ावचन िनेछ ।  

२६.५ 

 

एनआरएनए र्ाउण्डेसन (NRNA 

FOUNDATION): संघले एक अन्तराजरिय 

स्थरको एनआरएनए र्ाउण्डेसन नेपाल जभत्र र्ा 

जर्श्वको अन्य कुनै उपयुक्त देशमा स्थापना िने छ । 

िैरआर्ासीय नेपाली परोपकारी कोषः संघले एक अन्तराजरिय 

स्तरको िैरआर्ासीय नेपाली परोपकारी कोष नेपाल जभत्र र 

जर्श्वको अन्य कुनै उपयुक्त देशमा स्थापना िने छ । 

नयाँ स्र्रुपमा र्ाउण्डेशन िठन िनव आर्श्यक हुन 

आएकोल े

२६.५.२ 

 

कोष ३ सदस्यीय रहेको संचालक सजमजतबाट 

संचाजलत हुनेछ । उक्त सजमजतको सदस्यहरु संघका 

भूतपूर्व अध्यि हुनछेन र आरु् मध्येबाट सजमजतको 

अध्यि  मनोनयन िने छन् । सजमजतको कायवकाल 

दईु  र्षव (२) को हुन्छ । सजमजतका सदस्य हरु पुनः 

जनयुक्त हुन सक्नेछन् । 

िैरआर्ासीय नेपाली परोपकारी कोषको तर्व बाट िनुव पने दैजनक 

तथा जनयजमत कामकाि िनवको लाजि एक अजिकार सम्पन्न 

कायवकारी पररषद रहनेछ ।  

उक्त कायवकारी पररषदमा मजहला सजहत ७ देजख ९ सदस्यीय 

हुनेछ र िठन देहाय बमोजिम हुनेछः 

क)  संघको अन्तराजरिय समन्र्य पररषदका अध्यि 

िैरआर्ासीय नेपाली परोपकारी कोषका पदेन– अध्यि 

ख) संघको अन्तराजरिय समन्र्य पररषदले कायवकारी 

पररषदबाट जसर्ाररश िररए मध्येबाट जर्शेषज्ञको रुपमा मनोजनत 

दईु िना मजहला सजहत ५ िना – सदस्य 

घ) प्रमुख कायवकारी अजिकृत (CEO)-  सदस्यसजचर् 

ङ) पररषदमा सजमजतले आर्श्यक देखेमा िैरआर्ासीय 

नेपालीहरुको हकजहतको लाजि कायव िदै आएको कानून र 

न्यायको िेत्रमा काम िने कुनै जर्शेषज्ञलाई सजमजतको बैठकमा 

नयाँ स्र्रुपमा र्ाउण्डेशन िठन िनव आर्श्यक हुन 

आएकोल े
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सल्लाहकार पयवर्ेिकको रुपमा भाि जलनको लाजि आमन्त्रण 

िनव सक्नेछ । 

च) यस पररषदको कायवकाल २ र्षवको हुनेछ र पररषदका 

सदस्यहरु पटक पटक पुनः जनयुक्त हुन सक्नेछन । 

छ) कायवकाल पूरा नहुदै कुनै सदस्यको पद ररक्त हुन आएमा 

बाँकी अर्जिको लाजि सो पद पजहले िुन प्रजक्रयाबाट पूजतव 

िररएको हो सोही प्रजक्रयाबाट बाँकी अर्जिको लाजि पूजतव 

िररनेछ । 

ि) कोषको संचालन र व्यर्स्थापन सम्बन्िी अन्य कुराहरु 

कायवकारी पररषदबाट दर्ा  २६ (५) (३) मा उल्लेजखत 

जनयमार्लीले जनिावरण िरर तोके बमोजिम हुनेछ । 

२६.५.३ 

 

कोष सम्बजन्ि व्यर्स्था, कोषको काम, कतवव्य र 

अजिकार, शतवहरु, सजचर्ालय सम्बजन्ि बेर्ास्था 

तथा कमवचारी जनयुजक्त तथा सेर्ा शतवहरु छट्टै 

जनयमार्ली एनआरएनए र्ाउण्डेसन सम्बजन्ि 

जनयमार्ली बनाई संचालन िररने छ । उक्त 

जनयमार्ली  यस जर्िानको अजिनमा रहनेछ र 

अन्तराजरिय समन्र्य पररषदले जनणवय िरी तोकेको 

जमजत देजख लािु हुनेछ । 

कोष सम्बन्िी व्यर्स्था, कोषको काम, कतवव्य र अजिकार, 

शतवहरु, सजचर्ालय सम्बन्िी व्यर्स्था तथा कमवचारी जनयुजक्त 

तथा सेर्ा शतवहरु छट्टै िैरआर्ासीय नेपाली परोपकारी कोष 

सम्बन्िी जनयमार्ली बनाई संचालन िररने छ । उक्त जनयमार्ली 

यस जर्िानको अजिनमा रहनछे र अन्तराजरिय समन्र्य 

पररषदले जनणवय िरी मन्त्रालयसंि स्र्ीकृती प्राप्त िरर तोकेको 

जमजत देजख लािु हुनेछ। 

 

२९.१. जर्िानको संशोिनः 

२९.१. यस जर्िानको कुनै पजन दर्ा, उपदर्ाको 

संशोिन खारेिी थप घट र्ा पररर्तवन िने प्रस्तार् 

पेश िनव अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े एक 

सजमजतको िठन िनव सक्ने छ । यस्तो अर्स्था 

नरहेमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् पदाजिकारी 

सदस्यहरु मध्ये पजच्चस प्रजतशतले संशोिनको 

जर्िानको संशोिनः 

२९.१. यस जर्िानको कुनै पजन दर्ा, उपदर्ाको संशोिन 

खारेिी थप घट र्ा पररर्तवन िने प्रस्तार् पेश िनव अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदल्े एक सजमजतको िठन िनव सक्ने छ । यस्तो 

अर्स्था नरहेमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् पदाजिकारी 

सदस्यहरु मध्ये पजच्चस प्रजतशतले संशोिनको प्रस्तार् पेश िनव 

सक्ने छन् । यसरी पेश िररएको प्रस्तार् अन्तरावजरिय समन्र्य 

सािरणसभाको ब्यबस्था भएकोले सािारणसभाबाट 

जर्िान संशोिन िनव उपयुक्त देजखएकोले । 
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प्रस्तार् पेश िनव सक्ने छन् । यसरी पेश िररएको 

प्रस्तार् अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् मार्व त 

महाजिर्ेशनमा पेश िररने छ र महाजिर्ेशनमा 

उपजस्थत दईु जतहाई बहुमत बाट पाररत िनव सजकने 

छ । 

पररषद् मार्व त सािारणसभामा पेश िररने छ र सािारणसभामा 

उपजस्थत बहुमत प्रजतजनिीहरु बाट पाररत िनव सजकने छ । 

२९.२ 

 

जर्िानको कुनै दर्ाहरु संशोिन र्ा खारेि िने 

प्रस्तार् पाररत भएमा त्यस्तो व्यर्स्था पररारि 

मन्त्रालयलाई सुसूजचत िरेपजछ लािू हुने छ । 

जर्िानको कुनै दर्ाहरु संशोिन र्ा खारेि िने प्रस्तार् पाररत 

भएमा त्यस्तो व्यर्स्था पररारि मन्त्रालयले स्र्ीकृजत तथा 

प्रमाजणत िरेपजछ लािू हुने छ । 

पररारि मन्त्रालयको सुझार् अनुसार । 

२९.३ 

 

आर्श्यक  परेमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े  

एक जर्िान सभाको आयोिना िनव सक्नेछ । उक्त 

जर्िानसभाले यस जर्िानको संशोिन प्रस्तार् 

तयार िने छ । जर्िानसभामा अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदका तत्काजलन, जनर्तवमान र संस्थापक 

पदाजिकारीहरु, सदस्यहरु, सल्लाहकारहरु, 

संरिकहरु, हरेक राजरिय समन्र्य पररषदका 

अध्यि र्ा जनिले त्यस देशबाट तोकेको एक 

प्रजतजनिी, जबजभन्न सजमजतका संयोिकहरु र 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदले तोकेका अन्य १० 

िना जर्ज्ञ (िैरआर्ासीय नेपालीहरुबाट) हरुल े

प्रजतजनिीको रुपमा जर्िानसभामा भाि जलन 

पाउनेछन । उक्त जर्िानसभामा ५० प्रजतशत भन्दा 

बढी प्रजतजनिीहरुको उपजस्थत हुन पनेछ र उपजस्थत 

प्रजतजनिीहरुको दईु जतहाईको बहुमतले जर्िान 

संशोिन प्रस्तार् तयार िन े छ । जर्िानसभाबाट 

प्रस्ताजर्त जर्िान संशोिन प्रस्तार् अन्तरावजरिय 

महाजिर्ेशनले पाररत िने छ । 

यो दर्ा हटाउने । सािरणसभाको व्यर्स्था भएको र सािरणसभाले 

जर्िानको संशोिन िनव सक्ने भएकोले जर्िानसभाको 

औजचत्य नभएकोले।  
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दर्ा ३० वनरकाशन: अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा 

पदाजिकारी र्ा सदस्यहरुले संघलाई नोक्सानी 

पुर् याउने कुनै खराब आचरण िरेको ठहर भएमा 

रािीनामा जदन लिाइनेछ । यजद सो व्यजक्तल े

रािीनामा जदन इन्कार िरेमा अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदक्ो बैठकमा उपजस्थत सदस्यहरुको सामान्य 

बहुमतबाट जनिलाई जनरकाशन िनव सजकनेछ । 

यसरी जनरकाशन िनुव पूर्व जनिले िरेको आचरणको 

बारेमा तीस जदन जभत्र स्पि िने उजचत अर्सर 

जदइनेछ । यस दर्ाको प्रयोिनका लाजि 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े एक अनुशासन 

सजमजतको िठन िनव सक्नेछ । 

 

पदमुक्त, रावजनामा र पदपूवता सम्बवन्ध व्यवस्थािः 

देहायको आिारमा पदमुक्त िनव सजकने छः 

१)  अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पदाजिकारी र्ा 

सदस्यहरुले संघलाई नोक्सानी पुर् याउने कुनै खराब 

आचरण िरेको ठहर भएमा । 

२) पदमुक्त हुन पूर्व नीिले िरेको आचरणको बारेमा तीस जदन 

जभत्र स्पि िने उजचत अर्सर जदइनेछ । यस दर्ाको 

प्रयोिनका लाजि अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े एक 

अनुशासन सजमजतको िठन िनव सक्नेछ । 

३) नीिको कारर्ाही अनुशासन सम्बजन्ि जनयमार्ली अनुसार 

हुने छ । 

४)  राजिनामा र पदपूजतव सम्बजन्ि व्यर्स्था संघको राजिनामा, 

जनरकाशन र पदपूती सम्बजन्ि जनयमार्ली अनुसारको हुने 

छ । 

पररमाजिवत िनुव पने आर्श्यकता भएको हुनाले । 

दर्ा ३३ 

 

अन्तराावरिय समन्वय पररषद्को ववघटन: 

सम्पूणव पजजिकृत सदस्यहरुको सािारण बहुमतले 

चाहेमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ्जर्घटन हुनेछ 

। अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् जर्घटन भएको 

जमजतले बजढमा तीन मजहना जभत्र जर्शेष 

महाजिर्ेशनको बैठक बसी नयां अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो जनर्ावचन सम्पन्न िनुव पनेछ । 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो जर्घटन: सम्पूणव पजजिकृत 

सदस्यहरुको दईु जतहाई बहुमतले चाहेमा अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषद् जर्घटन हुनेछ । अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् जर्घटन 

भएको जमजतले बजढमा तीन मजहना जभत्र जर्शेष महाजिर्ेशनल े

नयां अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो चयन सम्पन्न िनुव पनेछ । 

 

 

 

 

 

जर्घटनको लाजि २ जतहाईको बहुमत आर्श्यक 

देजखएको हुनाले । 

 थप गनुा पने दफा तथा उपदफािरुिः 

 हाल व्यर्स्था नभएको । मानाथा पररषद् सदस्य : िैरआर्ासीय नेपाली संघको मानाथव सदस्यको आर्श्यक्ता भएको हुनाले । 
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 अजभयानमा उल्लेखनीय योिदान पुर् याएका व्यजक्तहरुलाई 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े मानाथव पररषद् सदस्यको रुपमा 

जनयुजक्त िनव सक्ने छ । मानाथव पररषदक्ो सदस्य संख्या बढीमा 

५१ िनाको हुने छ । मानाथव पररषद सदस्यको सदस्यता शुल्क 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदले तोके बमोजिमको हुने छ । 

योग्यता : मानाथव पररषदमा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदको 

संरिक, सल्लाहकार, पदाजिाकारी, सदस्य र्ा मानाथव 

पररषदक्ो सदस्य भई एक कायवकाल काम िरेको हुनु पने छ र्ा 

राजरिय समन्बय पररषदको अध्यि पदमा एक कायवकाल काम 

िरेको हुनु पनेछ । यस्ता योग्यता नपुिेका तर संघलाई 

उल्लेखनीय योिदान जदन सक्ने ब्यक्तीहरु पजन मानाथव पररषद 

सदस्य बन्न सक्ने छन तर यस्ता सदस्यहरुको सँख्या बजढमा ५ 

प्रजतशत मात्र हुने छ  । 

मानाथा पररषद् सदस्यको अवधकार : 

१) िैर-आर्ासीय नेपाली संघको हरेक तहका िजतजर्जिहरुमा 

सररक हुन पाउने । 

२) िैर-आर्ासीय नेपाली संघको हरेक सूचनाहरु प्राप्त िनव 

पाउने। 

३) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्ाई सजक्रय र जिर्न्त बनाइ 

राख्न संरिक पररषद ्तथा सल्लाहकार सजमजतले जलएका 

पहल कदमीमा सजक्रयतापूर्वक सहयोि िने ।  

 

 

 हाल व्यर्स्था नभएको । क्षेवत्रय सवमवतिः हरेक िेत्रमा िेत्रीय सजमजत िठन िररने छ । 

िेत्रीय सजमजत िेत्रीय संयोिकको नेततृ्र्मा रहने छ । यस 

सजमजतमा सम्बजन्ित िेत्रका िेत्रीय उपसंयोिकहरु, िेत्रीय 

मजहला संयोिक तथा उप-संयोजक, िेत्रीय युर्ा संयोिक, 

िेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई संबोिन िनव सहि हनु े

भएको हनुाल े
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उपसंयोजक, िेत्रीय सदस्य सहिि, सतिहन्धत क्षेत्रका  

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ् सदस्यहरु र राजरिय समन्र्य 

पररषद्  अध्यिहरु रहने छन् । िेत्रीय संयोिकको जसर्ाररसमा 

िेत्रीय सजमजतले सम्बजन्ित िेत्रको अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद्  

पदाजिकारी र्ा सदस्यहरुबाट एकिना सदस्य  सजचर् मनोजनत 

िनेछ ।  

राजरिय समन्र्य पररषद् मिासहिि सो सहमहतमा आमन्त्रीत 

रुपमा ििने छ । िेजत्रय सजमजतले अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदले 

उठान िरेका जर्षयहरु, आफ्नो िेत्रमा रहेका राजरिय समन्र्य 

पररषदल्े िरेका िजतजर्जिहरुलाई सिहजकिण साथै अनुगमन, 

जनररिण, सुझार् र समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई सहयोि िने 

अलार्ा अन्य सरोकारका जर्षयमा काम िने छन् । 

  क्षेत्रीय सवमवतको बैठकिः 

१) िेत्रीय सजमजतको बैठक संयोिकको अध्यितामा 

सामान्यतया बषवमा २ पटक सम्पन्न हुने छ । बैठक 

आर्श्यकता अनुसार भौजतक र्ा अनलाइन माध्यम 

मार्व त सम्पन्न िररने छ । 

२) सजमजतका सदस्यहरुले बैठक संचालनको कायवजर्जि 

जनिावरण िने छन् । 

३) बैठकमा सम्बजन्ित िेत्रका िेत्रीय उपसंयोिकहरु,   

िेत्रीय मजहला संयोिक तथा उप-संयोजक, िेत्रीय 

युर्ा संयोिक, उपसंयोजक, िेत्रीय सजचर्, सतिहन्धत 

क्षेत्रका  अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् सदस्यहरु र 

राजरिय समन्र्य पररषद ्  अध्यिहरु र सजमजतले 

मनोजनत िरेका  अन्य सदस्यहरुले भािजलन पाउन े

छन्। 
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४) यस बाहेक सजमजतले आर्श्य ठाननेमा आइजसजसका 

पदाजिकारीहरुलाई पयवर्ेिकको रुपमा आमन्त्रण िनव सक्ने 

छन् ।      

 िाल ब्यिस्था निएको  हिहिन्न हिज्ञता िाहसल गिेका, पेशागत तथा ब्यिसाहयक 

(िोकेशनल) दक्षता िएता गैिआिासीय नेपालीिरुलाई 

अहियानको मुलप्रिािमा समािेश गनय पने अन्तिाष्ट्रीय 

समन्वय परिषदमा संयोजक, ििेक क्षेत्रमा संयोजक ि 

सिसंयोजक सहित िाष्ट्रीय समन्यव परिषदमा समेत संयोजक 

ििने छ। 

 

३५ लिू हुने कानूनः यो जर्िानको कुनै प्रार्िान 

प्रचजलत कानून संि बाजझएमा बाजझएको हदसम्म 

नेपाल कानून बमोजिम हुनछे । 

प्रचजलत कानून अनुसार हुनेः यस जर्िानमा व्यर्स्था भएका 

कुराहरु यसै बमोजिम हुने छन् । तर जर्िानका व्यर्स्थाहरु 

प्रचजलत नेपाल कानूनसंि कुनै पजन दर्ा बाजझएमा बाजझएको 

हदसम्म स्र्तः जनजरक्रय हुने छ  । 

जर्िानको व्यर्स्था प्रचजलत कानून अनरुुप कायम 

िनव । 

३७ सदस्यहरुको हक जहतको संरिणः संघले आफ्नो 

तथा आफ्ना सदस्यहरुको हकजहतको संरिण, 

सम्बिवनका लाजि आर्श्यकता अनुसार प्रचजलत 

कानुनको अजिनमा रही आर्श्यक कार्ावही िनव 

िराउन सक्ने छ । 

बचाउः यस संघका कुनै पदाजिकारीहरुले यस जर्िान र 

प्रचजलत कानूनको पररजि जभत्र रही संघको हीत जचताई िरेको 

कामको लाजि व्यजक्तित रुपमा जिम्मेर्ार बनाईने छैन । त्यस्तो 

अर्स्थामा संघ उत्तरदायी भई पदाजिकारीको संरिण िनुव पने 

छ। 

 

असल जनयतले िरेको कायवलाई बचाउन िनुव पन े

भएको हुँदा । 

३८ बािा अड्काउ रु्काउ यस जर्िान अनुसार कायव िदाव कुनै बािा, अड्काउ पनव आएमा 

अन्तरावजरिय कायवकारी सजचर्ालयको अनुरोिमा त्यस्तो बािा 

अड्काउ अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े रु्काउन सक्ने छ । 

कुनै कायव िदाव जर्िानका कारण असहि हुने 

अर्स्थामा आर्श्यक भएको हुँदा । 

अनुसूची 

३ 

कायाालयको छाप : संघको अन्तरावजरिय 

समन्र्यपररषद ्र राजरिय समन्र्य पररषदक्ो 

कायावलयको छाप िोलाकार, िोलाकार जभत्र 

नेपाली र अंग्रेिी भाषामा संघको “नाम 

कायाालयको छाप : संघको अन्तरावजरिय समन्र्यपररषद ्र 

राजरिय समन्र्य पररषदक्ो कायावलयको छाप िोलाकार, 

िोलाकार जभत्र नेपाली र्ा अंग्रेिी भाषामा संघको “नाम 

िैरआर्ासीय नेपाली संघ”, "Non-Resident Nepali 

बैंकहरु बाट आएको सुझार्को कारणले नेपाली 

भाषामा पजन लेजखएको छाप खोिेको हुनाले र्ा शब्द 

र NRNA शब्द थप्नु पने आर्श्यक भएकोले ।  
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िैरआर्ासीय नेपाली संघ”, "Non-Resident 

Nepali Association लेजखएको र त्यस जभत्र दईु 

अिव िोलाकार र्तृ्तहरु, जतनीहरुको बीचमा 

NRNA/NCC- (सम्बजन्ित देशको नाम) 

लेजखएको अंग्रेिी ठूलो अिरको माजथ दईु 

जहमालयको चुचुराहरुको बीचमा उदाउँदै िरेको 

सूयव हुनेछ । 

Association (NRNA) लेजखएको र त्यस जभत्र दईु अिव 

िोलाकार र्तृ्तहरु, जतनीहरुको बीचमा NRNA/NCC- 

(सम्बजन्ित देशको नाम) लेजखएको अंग्रेिी ठूलो अिरको 

माजथ दईु जहमालयको चुचुराहरुको बीचमा उदाउँदै िरेको सूयव 

हुनेछ । 

अनुसूची 

६ 

 

पंवजकृत सदस्य    प्रवतवनवध  संख्या 

१,०००                  १०० 

२,०००                  १२५ 

३,०००                  १३८ 

४,०००                  १४६ 

५,०००                  १५२ 

१०,०००                 १७१ 

१५,०००                 १८१ 

२०,०००                 १८९ 

३००००                 १९९ 

४००००                 २०६ 

पंवजकृत सदस्य    प्रवतवनवध संख्या   अनुपात 

१०००                  ५०                     २०:१ 

२०००                  ७०                      ५०:१ 

३०००                  ८०                      १०० : १ 

४०००                  ८५                      २०० : १  

५०००                  ८८                       ४०० : १  

१००००               ९४                       ८००: १  

२००००               १००                    १६००:१ 

२०  हिार िन्दा िढी सदस्य िएमा प्रत्येक ३००० ििािि १ 

जना थप प्रजतजनजि ियन िुनेछ।  

 

 

महाजिर्ेशनमा सबै िेत्रको प्रजतजनजित्र् िराउन 

आर्श्यक देजखएकोले । 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची 

६(क) 

 मिावधवेशन प्रवतवनवध ियन प्रविया 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् र राजरिय पररषदक्ा हाल र 

जर्ितमा काम िररसकेका व्यजक्तहरुबाट ७०% प्रजतजनजिहरु 

जनम्न प्राथजमकताको आिारमा चयन हुने छन् । 

१) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा प्रमुख संरिक  

२) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा संरिकहरु  

३) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व अध्यिहरु 
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४) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा सल्लाहकारहरु 

५) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा मानाथव सदस्यहरु 

६) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व संरिकहरु  

७) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा अध्यिहरु   

८) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ो मातितमा गहठत 

सजमजतका संयोिक र उपसंयोजकिरु   

९) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा सदस्यहरु  

१०) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा कायवकारी 

सजचर्ालयका पूर्व पदाजिकारीहरु  

११) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा वतायमान तथा पूिय 

संरिकिरु  

१२) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व अध्यिहरु 

१३) राजरिय समन्र्य पररषद्का पदाजिकारीहरु 

(प्राथजमकताको आिारमा ५ िना) 

१४) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा कायावलय पूर्व 

पदाजिकारीहरु (कायवकारी सजचर्ालय पदाजिकारीहरु 

बाहेकका)  

१५) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा संस्थापक सदस्यहरु  

१६) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व सल्लाहकारहरु  

१७) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व मानाथव पररषद् 

सदस्यहरु  

१८) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व सदस्यहरु  

१९) अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदका जर्जभन्न सजमजत, 

उपसजमजत तथा कायवदलका बहालबाला संयोिक। 

२०) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा सदस्यहरु  

२१) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व पदाजिकारीहरु  
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२२) राजरिय समन्र्य पररषदक्ा पूर्व संरिकहरु, पूर्व 

सल्लाहकारहरु तथा संस्थापक पदाजिकारीहरु  

२३) राजरिय समन्र्य पररषद ् अन्तिवत िजठत सजमजत तथा 

कायवदलका संयोिकहरु  

प्राथजमकताको सूचीमा रहेका व्यजक्तहरुले राजरिय  समन्र्य 

पररषदक्ो जनर्ावचन पूर्व तोजकएको प्रणालीमा आफ्नो नाम दताव 

िराउनु पनेछ ।  

अनुसूची 

७ 

 

अन्तराावरिय समन्वय पररषद्को सदस्य संख्या 

पंजिकृत सदस्यको संख्या        सदस्यको संख्या 

५०००    ५ 

७०००    ६ 

१०,०००   ७ 

१४,०००   ८ 

१९,०००   ९ 

२५,०००   १० 

अन्तराावरिय समन्वय पररषद्को सदस्य संख्या 

पंजिकृत सदस्यको संख्या     सदस्यको संख्या 

२०-२०००          १ 

२००१-३०००         २ 

३००१-५०००         ३ 

५००१-१००००         ४ 

१०००१-२००००         ५ 

 

२० हिार माथी थप १५ हिार हिार पंजिकृत सदस्य बराबर १ 

अन्तरावजरिय समन्र् पररषद ्सदस्य हुनेछ । पजजिकृत सदस्यको 

संख्या िजत भएता पजन एक देशबाट ७ िना भन्दा बढी सदस्य 

जनर्ावजचत हनुे छैन ।  

 

अनुसूची 

८ 

 

हाल व्यर्स्था नभएको राजरिय समन्र्य पररषदह्रुले अपनाउनु पने न्युनतम मापदण्डः 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े तल उल्लेख िररएको प्रार्िान 

पालना िरेमा राजरिय समन्र्य पररषदह्रुलाई मान्यता जदनेछ: 

क) राजरिय समन्र् पररषदले संघको जर्िानको िारा २५ 

अनुसारको अजिकार र कतवब्य पालना िनुव पने छ । 

ख) संघले जनिावरण िरेको प्रणालीबाट सदस्यहरुको 

सदस्यता जर्र्रण िारी िनुव पने छ । 

हालको जर्िानमा प्रार्िान नभएकोले थप िररएका 
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ि) तोजकएको समयमा राजरिय महाजिर्ेशन राजरिय 

महाजिर्ेशन सम्बन्िी जनयमार्ली अनुसार सम्पन्न िनुव 

पने छ । 

घ) राजरिय महाजिर्ेशनमा सम्पन्न िररने जनर्ावचनमा 

सम्बजन्ित िेत्रका िेत्रीय संयोिक र्ा िेत्रीय 

उपसंयोिक र्ा अन्तरावजरिय समन्र्य पररषदल्े 

तोकेको पदाजिकारी र्ा सदस्यले अनुिमन िनुव पनेछ । 

ङ) अनुिमनकतावले अजनर्ायव रुपमा राजरिय महाजिर्ेशन 

संचालन सम्बजन्ि जनयमार्लीमा प्रार्िान िररएको 

र्ारममा भएका जर्र्रणहरु भनुव पने छ । सो भरेको 

र्ारम सही िरेर प्रमाजणत िरी अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषद् मा पठाउनु पनेछ ।  

च) िैरआर्ासीय नेपाली संघको जर्िान २०१७ को 

उपदर्ा ५.१ अनुसार सदस्यता जलएका सदस्यहरुल े

मतदानमा भािजलएको हुनु पनेछ । 

छ) पंजिकृत सदस्यहरुले हरेक दईु र्षवमा सदस्यता 

नजर्करण िरेको हुनुपनेका साथै जनर्ावजचत भएका 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् सदस्यहरुले अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदले तोकेको सदस्यता शुल्क बुझाएको 

हुनु पनेछ । 

ि) नयाँ कायवकालको कायवसजमजतको जर्र्रण र 

अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद सदस्यहरुको नामार्ली 

िेत्रीय संयोिक मार्व त अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदल्ाई पठाएको हुनु पनेछ । 

झ) राजरिय समन्र्य पररषदह्रुले आफ्नो जनर्ावचन 

सम्बन्िी आचार संजहता जनर्ावचन हनुु भन्दा पजहल े
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अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद ्बाट अनुमोदन िराए पजछ 

लािु िनुव पनेछ ।  

ञ) अन्तरावजरिय समन्र् पररषदले िारी िरेका जनयमहरु 

पालना िनुव पने छ । 

ट) माजथका न्युनतम मापदण्ड पालना िनव अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषद ्संि एक सम्झौता पत्रमा हस्तािर िनुव 

पने छ । 

ठ) राजरिय समन्र्य पररषदह्रुको जर्िान तथा संशोजित 

जर्िानको कुनै दर्ाहरु संशोिन र्ा खारेि िने प्रस्तार् 

पाररत भएमा त्यस्तो व्यर्स्था अन्तरावजरिय समन्र्य 

पररषदल्े प्रमाजणत िरे पजछ  मात्र लािू हुने छ ।     

ड) राजरिय समन्र्य पररषदह्रुले अजनर्ायव रुपमा आजथवक 

र र्ाजषवक प्रजतर्ेदन अन्तरावजरिय समन्र्य पररषद् समि 

पेश िनुव पने छ ।       

ढ) हरेक राजरिय समन्र्य पररसदको   जबिान अन्तरावजरिय 

समन्र्य पररषदक्ो अनुसार हुनु पनेछ |                                   

 हाल व्यर्स्था नभएको । जर्िान व्याख्या सजमजत, जर्िान संशोिन तथा सुझार् सजमजत, 

लेखा सजमजत, जनर्ावचन सजमजत र अनुशासन सजमजतको 

संयोिकको जनयुक्ती अन्तरारिीय सािारण सभा र्ा सो नभएको 

अर्स्थामा अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनले िने छ  भन े अन्य 

सदस्यहरु संयोिको परामशवमा अन्तरारिीय कायवकारी 

सजचबालयले िनेछ। सो सजमजतहरुको संख्या आर्श्यकतानुसार 

११ मा नबढाई हुनेछ। 

 

 हाल व्यर्स्था नभएको एनजसजसका कायव सजमजतको एक रुपताका लाजि देहाय 

अनुसारको संख्यामा कायवसजमजत िठन िनुव पने छ । 

पंजिकृत सदस्य संख्या                               कायवसजमजत 
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संख्या 

           २०                                                  ७ 

            २१-१००                                          ९ 

             १०१-३००                                       ११ 

              ३०१-५००                                      १३ 

              ५०१-८००                                      १५ 

              ८०१-१२००                                    १९ 

              १२०१ -२५००                                  २३ 

               २५०१ -५०००                                  २७ 

               ५००१ -८०००                                  ३१ 

               ८ हिार भन्दा बढी                                ३३       

 

 हाल व्यर्स्था नभएको दोश्रो पुस्ता प्रवतष्ठान (2nd Generation Academic) 

जर्देशमा िन्मेका नेपाली मूलका दोश्रो पुस्ताहरुलाई संघको 

संिाल जभत्र समाजहत िनवको लाजि उनीहरु सम्मेजलत एक सजमजत 

िठन िररने छ । यस सजमजतमा हरेक िेत्रबाट दोश्रो पुस्ताका 

युर्ाहरुको प्रजतजनजित्र् रहने छ । यसरी नै रारिीय समन्र्य 

पररषदहरुमा पजन यस सजमजत अजनर्ायव रुपमा िठन िनुव पने छ । 

थप ब्यबस्था जबजनयमा तोजकएनुसार हुनेछ। 

दोश्रो पुस्तालाई यस अजभयानमा संलग्न िराउनु पने 

भएकोले। 

द्रष्टब्यिः आएको सुझाविरुिः 

१. सािारसभा र जनर्ावचन सजहतको अन्तरावजरिय महाजिर्ेशनका प्रजतजनजिहरु छुट्याउने । 

२. एक एनजसजस एक भोटः एनजसजसका अध्यिहरुले मात्र आइजसजसको जनर्ावचनमा भािजलन पाउने छन् । 

३. सबै पंजिकृत सदस्यहरुले अन्तरावजरिय र राजरिय समन्र्य पररषदको जनर्ावचनमा िािजलन पाउने । 

४. पेशागत समन्वय सनमनत: 
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संसािििी छरिएि ििेका पेशागत, हिषेशज्ज् तथा ब्यिसाहयक दक्षता िांहसल गिेका हिहिन्न गैिआवासीय सदस्यिरु यस संस्थाको दायिाहित्र समेट्नु पने िएकोले एक िाष्ट्रीय समन्वय 

सहमहत सिि मान्यता पाउने गिी पेशागत समन्वय सहमहत गठन गनय सक्नेछ । जस अन्तगयत हिहिन्न पेशाकमी िरुको हििागिरु गठन गनय सहकनेछ। थप काम कतयब्य ि अहधकाि 

हनयामावलीमा उल्लेख िएनुसाि िुनेछ । एक संस्था एक सदस्यताको अिधािणा अनुसाि सदस्यता प्रदान गरिनेछ । 

५. संघको हिहिन्न हनकायमा ििालवाला ब्यहक्त लगाताि ३ पटक िन्दा िढी जानकारि नगिाई िैठकमा अनुपहस्थत िएमा हनजको पद स्वत: खािेज िुनेछ। 

६. अन्तिाष्ट्रीय देखी िाष्ट्रीय समन्वय सहमहतिरु सतमको उतमेदवािी शुल्कमा देहखएको हिहिधतालाई ध्यानमा िाहख एकरुपमा ि न्यूहनकिण गनय हनवायिन हिहनयमले हनयमन गने । 

७. अन्तिाष्ट्रीय मिाहधिेश तथा क्षेत्रीय सतमेलन (िैठकिरु) को िको दताय शुल्क (डेहलगेट्स हफ) खािेज गने ! 

८. संघको दीघयकाहलन हदगोपनाको लागी एक हििस्थायी अक्षयकोष खडा गने । 

 

 


