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श्री प्रमख
ु निर्वाचि आयक्
ु तज्यू
यए
ु सए ।

निर्वाचि सम्बन्धमव ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमव यही आउिे अगष्टको ११ र १२ तवररखमव रवष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद् यए
ु सएको निर्वाचि हुि गईरहे को
व्यहोरव यहवाँलवई अर्गत भएकै वर्षय हो । उक्त निर्वाचि गैरआर्वसीय िेपवली संघको वर्धवि २०१५ र रवष्ट्ष्िय
महवधधर्ेशि संचवलि सम्बन्धी नियमवर्ली २०१७ अिस
ु वर संचवलि गिाको लवधग अिरु ोध गदा छु ।

गैरआर्वसीय िेपवली संघको वर्धवि र रवष्ट्ष्िय महवधधर्ेशि संचवलि सम्बन्धी नियमवर्लीमव उल्लेख गररएकव प्रवर्धविह
मध्ये मख्
ु य प्रवर्धविह
१.

२.

३.

यस प्रकवरकव छिः

संघको वर्धविको दफव २३.११ - रवष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्को अध्यक्ष पदमव उम्मेदर्वर बन्ि निज रवष्ट्ष्िय
समन्र्य पररषद् र्व अन्तरवाष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्को सदस्य र्व पदवधधकवरी भई एक कवयाकवल कवम गरे को

हुिप
ु िे छ । तर कष्ट्म्तमव ३ कवयाकवल परु व िगरे कव रवष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्को हकमव यस्तो योग्यतवको
आर्श्यक्तव पिे छै ि ् ।
संघको वर्धविको दफव १७.५.३ अन्तरवाष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद् सदस्यकव लवधग उम्मेदर्वर बन्िकव लवधग िीज
अन्तरवाष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्को पदवधधकवरी र्व सदस्य र्व कुिै पनि रवष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्को पदवधधकवरी र्व

सदस्य पदमव एक कवयाकवल परु व गरे को हुिु पिे छ । दफव २२.१४.१ अिस
ु रव मिोनित सदस्यह को हकमव भिे
यो दफव लवगू हुिे छै ि ् ।
रवष्ट्ष्िय महवधधर्ेशि संचवलि सम्बष्ट्न्ध नियमवर्ली २०१३ (२०१७ संशोधि सहहत) को दफव ४.१२

- अन्तरवाष्ट्ष्िय

समन्र्य पररषद् सदस्यको उम्मेदर्वर तथव रवष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्कव सबै उम्मेदर्वरह ले संघको आचवर

संहहतवमव ललखखत प्रनतबद्धतव गरी उम्मेदर्वरी मिोियि फवरमकव सवथ पेश गिुा पिे छ । कुिै उम्मेदर्वर
रवजिैनतक जवनतय र्व धवलमाक संस्थवको कवयाकवरी सलमनतको पहदधकवरी र्व सदस्य पद धवरण गरे को भए सो पद

त्यवग गरे को ललखखत जविकवरी पनि मिोियि फवरमकव सवथ पेश गिुा पिे छ । अन्तरवाष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्ले

निधवारण गरे को आचवर संहहत पवलिव िगरी प्रवप्त भएकव मिोियिकव उपर प्रमवण सहहत ललखखत उजुरी परे मव
निर्वाचि सलमनतले

छविवर्ि गरर मिोियि रद्द गिा सक्िेछ ।

तसथा मवधथ उल्लेखखत र यसै सवथ संलग्ि गररएको संघको वर्धवि र रवष्ट्ष्िय महवधधर्ेशि सम्बन्धी नियमवर्ली २०१७
अिस
ु वर निर्वाचि सफलतवकव सम्पन्ि गिा पि
ु ः अिरोध गदा छु ।

सोिवम लवमव

क्षेत्रीय संयोजक

अन्तरवाष्ट्ष्िय समन्र्य पररषद्, गैरआर्वसीय िेपवली संघ ।
सि ् २०१७ जुलवई १७ ।

