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गैर-आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय पररषद, स्पेनको ववधान-२००७ 
(२०१५, २०१६, २०१७, २०१८ को संशोधन सहित) 

 
प्रस्तावना: नेपालको विकास र प्रिद्र्धनमा टेिा पुर्ााउन, बिश्िोका विभिन्न मुलुकहरुमा िसोिास गरररहेका गैर–
आिासीर् नेपालीहरुको हहतको पक्षपोषण गना संगहित रुपले  अघि िढ्नका लागग इस्िी सन ्२००३ मा लण्डनमा 
सम्पन्न गैर-आिासीर् नपेालीहरुको एक िेलामा व्र्ापक छलफल िई आफ्नो  गघतविगधहरुलाई समन्िर् एि ं

संचालन गना आधारिूत मानि अगधकारप्रघत प्रघतिद्ध एक जिम्मेिार संस्थाको गिन हुन ुपने आिश्र्कतालाई् मनन 

गरी एक स्ितन्र, गैर नाफामूलक  गैर रािनीघतक, गैर सरकारी, चीरस्थार्ी,  संिको रुपमा स्थावपत गैर -आिासीर् 

नेपाली संिको िहृत्तर दार्रा भिर रही स्पेन मा विविध गघतविधी सञ्चालन गना इस्िी संम्ित २००७ को अवप्रल 

महहनाको १३ ताररख स्पेनमा सम्पन्न िेलाको घनणार् िमोजिम राजरिर्  समन्िर् पररषद गिन एिं सञ्चालनका 
लागग र्ो बिधान िनाई लागु गररएको छ। 
 

पररच्छेद– १ 
१. संक्षिप्त नाम- 

 १.१ र्स सिंको नाम “गरै आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद, स्पेन” हुनेछ । 
 १.२ गरैआिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेन लाइ अगं्रेिीमा  
     Non Resident Nepali Association National Coordination Council, Spain   

  छोटकरीमा NRNA- NCC, SPAIN िघननेछ । 
१.३ र्ो ससं्था गरै नाफा मलुक, अविघछन्न उत्तरागधकारिाला, गरै रािनघैतक सामाजिक ससं्था रहने छ । 
१.४ र्ो  विधान  गरै  आिासीर्  नेपाली  सिं  राजरिर्  समन्िर्  पररषद  स्पेनको राजरिर् महागधिेशनल ेपाररत 

गनाा साथ लाग ूहुनेछ । 
२. र्स राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेन को मलुमन्र  “नेपालीका लागग नेपाली”  हुनेछ । 
३. गरैआिासीर् नेपाली सिं अन्तरााजरिर् समन्िर्  पररषद् तोके िमोजिमन ैर्सै विधानको 

अनसुचुी िमोजिम लोगो, लेटर हेड, सदस्र्ता पररचर् पर र ससं्थाको छाप र सपथ रहनेछ । 
४. र्ो ससं्थाको कार्ाालर् स्पेनको िाभसालोना शहरमा रहने छ । 
 

पररच्छेद– २ 
 

५. पररिाषा - विषर् िा प्रसगंले अको अथा नलागेमा  र्स  विधानमा 
 

५.१ “गरै-आिासीर्  नेपाली”  िन्नाल ेगरै-आिासीर्  नेपाली  सिं  अन्तरााजरिर्  समन्िर् 

पररषदको विधानको दफा १ िमोजिम गररएको पररिाषालई िझुाउने छ । 
५.२ “सिं” िन्नाल ेगरै आिासीर् नेपाली सिं अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदलाई िझुाउनेछ । 
५.३ “अन्तरााजरिर्  समन्िर्  पररषद”  िन्नाल े गरैआिासीर्  नेपाली  सिंको  अन्तरााजरिर् 

समन्िर् पररषदलाई िझुाउने छ । 
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५.४    “राजरटर्  समन्िर्  पररषद”  िन्नाल े राजरिर्  समन्िर् पररषद स्पेन लाई िझुाउनेछ । 
५.५ “सम्मेलन” िन्नाले गरै आिासीर् नेपाली सिंको विश्ि सम्मेलनलाई िझुाउने छ । 
५.६ “क्षेरीर् सम्मेलन” िन्नाल ेगरैआिासीर् नेपाली सिं अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको 

क्षेरीर् सम्मेलनलाई िझुाउने छ । 
५.७ “क्षेरीर् ििैक” िन्नाल ेविभिन्न क्षेरमा रहेका राजरिर् समन्िर् पररषदहरुल ेसम्िजन्धत 

क्षेर भिर रहेको मलुकुमा आरे्िना गररने ििैकलाई िझुाउने छ । 
५.८ “अन्तरााजरिर्  महागधिेशन”  िन्नाल े गरै-आिासीर्  नेपाली  सिंको  साधारणसिालाई 

िझुाउने छ । 
५.९ “राजरिर्  महागधिेशन”  िन्नाल ेघनिााचन  हुनका  लागग  दईु  िषामा  आर्ोिना  गररने 

अगधिेशनलाई िझुाउने छ । 
५.१०   “िावषाक  अगधिेशन”  िन्नाल े  राजरिर्  समन्िर्  पररषद  स्पेन   को  िावषाक साधारण सिा लाई       

िझुाउने छ । 
५.११ “विशषे अगधिेशन” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदको विशषे अगधिेशनलाई िझुाउने छ । 
५.१२   “क्षेरीर् अगधिेशन”  िन्नाल े राजरिर्  समन्िर्  पररषद  अन्तगात  गहित  क्षेरीर् 

पररषदहरुको अगधिेशनलाई िझुाउने छ । 
५.१३   “अध्र्क्ष” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषद को अध्र्क्षलाई िझुाउने छ । 
५.१४   उपाध्र्क्ष िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषद को उपाध्र्क्षलाई िझुाउने छ । 
५.१५   “महासगचि” िन्नाले राजरिर् समन्िर् पररषदको महासगचि लाई िझुाउने छ । 
५.१६  “सगचि” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषद कोसगचि लाई िझुाउने छ ।  

५.१७  “कोषाध्र्क्ष” िन्नाले राजरिर् समन्िर् पररषदको कोषध्र्क्षलाई िझुाउने छ । 
५.१८   “प्रिक्ता” िन्नाले राजरिर् समन्िर् पररषदको प्रिक्तालाई िझुाउने छ । 
५.१९   “महहला सरं्ोिक” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदको महहला सरं्ोिकलाई िझुाउने छ । 
५.२०   “र्िुा सरं्ोिक” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदको र्िुा सरं्ोिकलाई िझुाउने छ । 
५.२१ “पररषद सदस्र्” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदको कार्ा काररणी सभमघतको सदस्र्लाई िझुाउने  छ । 
५.२२ “सरंक्षक पररषद” िन्नाल े राजरिर् समन्िर् पररषदको प्रमखु सरंक्षक र सरंक्षकहरु रहेको पररषदलाई   

िझुाउने छ । 
५.२३ “सल्लाहकार” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदल ेचर्न गरेका सल्लाहकारलाई िझुाउने छ । 
५.२४  “क्षेरीर् सभमघत” िन्नाल ेराजरिर् समन्िर् पररषदल ेबिभिन्न राज्र्, प्रान्त र्ा क्षेरहरुमा आफ्नो मातहतमा 

रहने गरी गिन गरेका सांगिघनक सरंचना िन्ने िझुाउनेछ र क्षेरीर् सभमघतका मातहतमा स्थानीर् र्ा 
इलाका सभमघतहरु गिन िइ कृर्ाशील हुन सक्नेछन । 

५.२५ “मानाथा सदस्र्” िन्नाल े गरैआिासीर् नेपाली सिं अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदल े राजरिर् समन्िर् 

पररषदको भसफररसमा चर्न गररएको सिंको मानाथा सदस्र्लाई िझुाउनेछ । 
५.२६ “सम्िद्ध सदस्र्” िन्नाल ेगरैआिासीर् नेपाली सिं अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदल ेराजरिर् समन्िर् पररषद 

स्पेन को भसफरीसमा चर्न गररएको सिंको सम्िद्ध सदस्र्लाई िझुाउनेछ । 
५.२७ “साधारण सदस्र्” िन्नाल ेदईु िषािन्दा िढी दक्षक्षण एभशर्ाली मलूकु िाहेकका अन्र् मलुकुहरुमा िसोिास 

गरर रहेका नेपाली नागररक िा नेपाली मलुका विदेशी नागररकहरुलाई िझुाउनेछ । 
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५.२८ “पजञ्िकृत सदस्र्” िन्नाल ेसाधारण सदस्र्ले गरै आिासीर्  नेपाली सिं अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदल े

तोके िमोजिमको सदस्र्ता शलु्क िझुाई रीतपिूाक राजरिर् समन्िर् पररषदले सदस्र्ता प्रदान गरेको 
सदस्र्लाई िझुाउनेछ । 

५.२९ “प्रारजम्िक सदस्र्” िन्नाल ेदईु िषा िन्दा कम दक्षक्षण एभशर्ाली मलूकु िाहेकका अन्र् मलुकुहरुमा िसोिास 

गरररहेका नेपाली नागररक िा नेपाली मलुका विदेशी नागररकहरुलाई िझुाउनेछ । 
५.३०   “दताा शलु्क” िन्नाल े गरैआिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषदल े राजरिर् महागधिेशन िा   

अगधिेशन िा विभिन्न िेला तथा सेमीनारहरुमा सहिागगताका लागग तोकेको शलु्कलाई िझुाउने छ । 
५.३१   “सदस्र्ता शलु्क” िन्नाल े राजरिर् समन्िर् पररषदल े पररषदका पदागधकारी, सदस्र्हरु, पजञ्िकृत 

सदस्र्हरु िा साधारण सदस्र्हरुकालागग तोककएको शलु्कलाई िझुाउनेछ । 
५.३२   “र्िुा” िन्नाले राजरिर् महागधिेशन सरुु िएको हदनसम्म ४० िषा उमेर नकाटेको व्र्जक्तलाई िझुाउने छ । 
५.३३   “छाप” िन्नाले राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको छाप लाई िझुाउने छ । 
५.३४   “लेटर हेड” िन्नाले राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको लेटर हेडलाई िझुाउने छ । 
५.३५   “एक िचन” शब्दल ेिहुिचनलाई समेत िझुाउने छ । 
५.३६   “पभुलगंी” शब्दल ेस्रीभलङी शब्दलाई समेत िझुाउने छ । 
५.३७   “व्र्जक्त” शब्दल ेकाननूी िा प्राकृघतक दिुलैाई िझुाउने छ । 
 
 

 
 

पररच्छेद ३ 
 

६. उदेश्यिरु - गरैआिासीर् नेपाली सिंको िहृत्तर दार्रा भिर रही स्पेनमा िस्ने नेपालीहरुलाई एकिुट गराउने, 

नेपालभिर र िाहहर उनीहरूको उद्देश्र्लाई प्रिद्र्धन गने र उनीहरुलाई नेपालको हहतमा र्ोगदान गना  पररचालन गने 

सिंको मखु्र् उद्देश्र् िमोजिम किर्ाभशल रहननुै गरै-आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको उद्देश्र् 

रहनेछ। र्ी उद्देश्र्हरु प्राप्त गनाका लागग गरै-आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर्  पररषद स्पेनल े देहार् 

िमोजिमका कार्ाहरु गनेछ । 
 

६.१ स्पेनमा  िस्ने नेपालीहरुको  हीतलाई  सरंक्षण  गने  एि ं नेपालको पिाधान गने । 
६.२ स्पेनमा रहेका गरै-आिासीर् नेपालीको पूूँिी र मानि ससंाधनलाई नेपालको  चौतकफा   विकासमा  लगानी गना   सरकार  

र  नेपाली  उद्र्मीहरुसगं साझेदारी स्थापना गने र त्र्सको विकास गने । 
६.३ स्पेनमा नेपाली ससं्कृघत र पर्ाटनको प्रिद्र्धन गने । 
६.४     स्पेनभिर रहेका विभिन्न लगानी गने व्र्जक्त, ससं्थाहरुलाई नेपालमा लगानी गराउन आकषाण गनाका लागग 

उत्प्रेरकको रुपमा कार्ा गने ।  

६.५ अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदका नीघत तथा कार्ािमहरुलाई कार्ाान्िर्न गना सहर्ोग गने ।  

६.६ विदेशी प्रत्र्क्ष लगानीलाई नेपालभिर आकषाण गनाकालागग उत्प्रेरकको रुपमा कार्ा गने | 
६.७ स्पेनमा  रहेका  नेपाली  सिं / ससं्थाहरु सगं  समन्िर्  गरी गरै आिासीर् नेपाली सिंलाई सि ै नेपालीको साझा 

ससं्थाको रुपमा विकभसत गना।    
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६.८  प्रिासमा नेपालीहरुको  रोिगारी,  ब्र्ापार,  ब्र्िसार्  तथा  आप्रिासनलाई  सरुक्षक्षत  र सवुिधार्कु्त पाना नेपाली 
दतुािास, घनर्ोग तथा अन्र् सरकारी घनकार्सगं सहकार्ा र समन्िर् गने। सम्िजन्धत अन्र् सरोकारिालाहरुसगं पघन  

सम्िाद,  समन्िर् र सहकार्ा गने।   

६.९  नर्ा पसु्ताका गरै आिासीर् नेपालीहरुलाई नेपालको समप्र्ामा राख्न विभिन्न गघतबिगध गने। 
 

 
 

पररच्छेद– ४ 
 

७. सदस्यता – सिंको विधान िमोजिम सिंका सदस्र्ता देहार् िमोजिम पाूँच प्रकारका हुनेछन।् 
 

७.१. साधारण सदस्य– :k]gdf j;f]jf; ug{] s'g}klg g]kfnLn] u}/ cfjfl;o g]kfnL ;+3 :k]gsf] dtbfgdf 

dfu lng kfpg] 5g eg] sfo{;ldltsf] ;b:odf pDd]bjf/ aGgsf] nfuL cGt/fli6«o ljwfgn] NRNA 

sf] kl/efiff u/] jdf]lhd slDtdf  @ aif{ j;f]jf; u/]sf] x'g' kb{5 . 

 

७.२. पष्ट्जिकृत  सदस्य – साधारण  सदस्र्  िएपघछ  तोककएको  शलु्क घतरी सदस्र्ता  प्राप्त गने 

व्र्जक्तहरु पजञ्िकृत सदस्र् हुनेछन।् 
 

७.३ प्रारभिक सदस्य – दईु िषा िन्दा कम िसोिास गरेका नेपाली नागररक िा नेपाली मलूका विदेशी नागररक सिंका 
प्रारजम्िक सदस्र् हुनेछन।् र्स्ता सदस्र्हरुल े सिंको विश्ि सम्मेलन, राजरिर् महागधिेशन र  सिंको सि ै

किर्ाकलापहरुमा िाग भलन पाउनेछन ् तर र्स्ता सदस्र्हरुलाई राजरिर् समन्िर् पररषद्  िा अन्तराजरिर् समन्िर् 

पररषदको कुन ैघनिाागचत हुने पदको लागग उम्मेदिार हुन र मतदान गना पाउने अगधकार हुने छैन । 
 

७.४      सम्बद्ध सदस्य– नेपाललाई सहर्ोग र प्रिद्र्धन गना चाहने नेपाली, गरै मलूको व्र्जक्त िा ससं्था 
सिंको सम्िद्ध सदस्र् हुनेछ । र्स्ता सदस्र्हरुल े सिंको विश्ि सम्मेलन, साधारण सिा र सिंको सि ै

किर्ाकलापहरुमा िागभलन वपाउनेछन।् तर र्स्तो सदस्र्हरुलाई राजरिर् समन्िर् पररषद् िा अन्तराजरिर् समन्िर् 

पररषदको कुन ैघनिाागचत हुने पदका लागग उम्मेदिार हुन र मतदान गना पाउने अगधकार हुने छैन । 
 

७.५. मानार्थ सदस्य –  स्पेनमा रहेका गरै आिासीर् नेपालीको हकहहत सरंक्षणमा तथा नेपालको विकासमा उल्लेखनीर् 

र्ोगदान परु्ााएका व्र्जक्तहरुलाई मानाथा सदस्र्ताका लागग राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको भसफरीसमा 
अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदले मानाथा सदस्र् प्रदान गनेछ । र्स्ता सदस्र्हरुलाई सिंको कुन ैपघन घनिााचनमा 
मतदान गने उम्मेदिार हुने अगधकार हुने छैन । 

      

७.६  िुननयर सदस्य- ‘िुघनर्र सदस्र्’ स्पेनमा रहेका दोश्रो पसु्ताका गरै आिासीर् नेपालीहरुलाई गरै आिासीर् अभिर्ान 

प्रघत सदैि लगाि र आकषण गना १८ िषा उमेर परुा निएका गरै आिासीर् नेपाली सन्तानलाई ‘िुघनर्र सदस्र्ता’ 
प्रदान गररने छ। िुघनअर सदस्र् हरुल ेसिंको सि ैतहका किर्ाकलापमा पर्ािेक्षकको रुपमा िाग भलन पाउने छन। 
र्िुा सम्र्ोिक माफा त िुघनर्र सदस्र्हरुको विभिन्न किर्ाकलापको आर्ोिना गररने छ। 
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८. सदस्यताको लागग योग्यता -  मागथको दफा ७ मा  उल्लेख िएका िुघनर्र सदस्र् िाहेक अन्र् सदस्र्  िन्नको लागग 

१८ िषा उमेर परूा िएको हुनु पने छ । 
 

९. सदस्यता शलु्क र सदस्यको वववरण–   

९.१ गरै-आिासीर्  नेपाली  सिं  राजरिर्  समन्िर्  पररषद  स्पेनल ेगरै-आिासीर्  नेपाली  सिंको  विधानको  
धारा  ९.२  िमोजिम  अन्तराजरिर्  समन्िर् पररषदल ेतोके िमोजिमको सदस्र्ता शलु्क  भलइ रीतपिुाक 

पजञ्िकृत सदस्र्ता िारी गनेछ ।  

   

९.२. अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेको पजञ्िकृत सदस्र्ता शलु्क अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदको कोषमा 
िागधन ेछ ।  

  

९.३. राजरिर् समन्िर् पररषदल ेआिश्र्क िानेमा शीषाक तोकी अघतररक्त शलु्क भलन सक्नेछ तर र्ो अघतररक्त 

शलु्क स्िजछछक हुने, अघतररक्त शलु्क नघतदाा कुन ै पघन साधारण एनआरएनहरुलाई सिंमा दताा हुन ( 
पजञ्िकृत सदस्र् िन्न ) िाट िजञ्चत गना पाइने छैन । र्सरी तोककएको अघतररक्त शलु्क राजरिर् समन्िर् 

पररषदको कोषमा रहनेछ।  

   

९.४ राजरिर् समन्िर् पररषदल ेपजञ्िकृत सदस्र्हरुको वििरण तोकेको शलु्क अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल े

तोकेको समर् भिर सगचिालमा पिाउन ुपने छ । 
 

१०. सदस्यताको समाष्ट्प्त एव ंसदस्यिरुको अगधकार, कतथब्य र उत्तरदानयत्विरु - 

 

१०.१. प्रत्रे्क सदस्र्हरुको अगधकार र उत्तरदाघर्त्ि व्र्जक्तगत हुनेछ र अन्र् व्र्जक्तमा हस्तान्तरणर्ोग्र्  

हुनेछैन । 
 

१०.२.  र्स विधान, ( गरैआिासीर् नेपाली सिं  विधान )  र राजरिर् समन्िर् पररषदका अन्र् घनणार्हरुको पालना 
गनुा र सिंको उद्देश्र्हरु प्राजप्तका लागग आफ्नो अगधकतम सामथ्र्को प्रर्ोग गनुा हरेक सदस्र्हरुको कताब्र् 

हुनेछ । 
 

१०.३. k`hLs[t ;b:ox?nfO{ /fli6«o dxflwj]zg / cGt/fli6«o dxflwjz]gdf efu lng kfpg], 

dtbfg ug{ kfpg] xs x'g]5 t/ cGt/fli6«o ;dGjo kl/ifbsf] s'g}klg kbdf / /fli6«o 

;dGjo kl/ifbsf] cWoIf, pkfWoIf / dxf;lrj jfx]ssf cGo kbdf eg] pDd]bjf/ jGg 

kfpg] xs x'g]5 . 

 

१०.४. साधारण,  प्रारजम्िक,  सम्िद्ध  र  मानाथा  सदस्र्हरुलाई राजरिर्  महागधिेशन,  विश्ि सम्मेलन र 

अन्तराजरिर् महागधिेशनमा िाग भलने हक हुनेछ । तर उनीहरुलाईे सिंका कुन ैपघन पदको घनिााचनको लागग 

उम्मेदिार खडा हुन एि ंघनिााचनमा मतदान गने हक िने हुनेछैन ।  
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१०.५. कुन ैपघन सदस्र्हरुले भलखखत रुपमा एक महहनाको सचूना राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेन कोअध्र्क्षलाई 

हदएर सिंको सदस्र्ता पररत्र्ाग गनाको लागग घनिेदन गना सक्नेछ । घनिेदन स्िीकृत िएमा राजरिर् 

समन्िर् पररषद स्पेन ले तोकेको भमघतिाट नीिको सिंको सदस्र्ता अन्त्र् हुनेछ । 
 

पररच्छेद ५ 
 

१३. राष्ट्रिय समन्वय पररषद- 

 
 

१३.१. र्ो विधानको िहृत सरंचना भिर रहेर आफु िसोिास गने मलुकुको स्थानीर् काननु िमोजिम र्थासम्िि 

राजरिर् समन्िर् पररषदको दताा गररनेछ । 
 

१३.२. राजरिर् महागधिेशनिाट पाररत नीघत र कार्ािमहरुलाई कार्ाान्िर्न गनाको लागग पररषदको राजरिर् 

समन्िर् पररषद नामक एक कार्ाकारी अगं हुनेछ । 
 

 

 

 

 

 

१३.३ राष्ट्रिय समन्वय पररषद गठन :- 

 

/fli6«o ;dGjo kl/ifb :k]gsf] u7g lgDgcg';f/ x'g]5 .  

cWoIf   ! hgf v'Nnf 

pkfWoIf  @ hgf v'Nnf 

dlxnf pkfWoIf ! hgf v'Nnf cf/If0f 

pkfWoIf  ! If]qaf6 dfq pd]b\jf/L lbg] . dtbfg :k]gel/ af6 .  

dxf;lrj  ! hgf v'Nnf  

;lrj   @ hgf v'Nnf 

;lrj   # hgf v'Nnf If]lqo ;ldtL /x]sf If]qaf6 ;f]xL If]qsf] nfuL  

    pDd]bjf/ jGg] t/ lgjf{rgdf :k]gsf klGhs[t ;b:ox?n]       

    dtbfg ug{] .  

sf]iffWoIf  ! hgf v'Nnf 

;x–sf]iffWoIf  ! hgf v'Nnf 

sfo{;ldtL ;b:o M !) hgf -If]lqo ;ldtL _ ePsf If]qaf6 slDtdf !÷! s]lGb|o sfo{;ldtL 

;b:o clgjfo{ x'g' kg{] If]qaf6 lgjf{lrt x'g] ;b:osf] dtbfg klg ! eGbf j9L pDd]bjf/ ePdf 

;DalGwt If]qsf ;Dk"0f{ kl`hs[t ;b:oaf6 dtbfg x'g]5 .  
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dlxnf ;+of]hs  ! hgf  

o'jf ;+of]hs   ! hgf 

 

dgf]lgt ;b:o a9Ldf % hgf ul/ s]lGb|o ;ldtL @( hgfsf] /xg] 5 .  

 
 

१३.३.१   गरै आिासीर् नेपाली सिं स्पेनको कार्ासभमघतमा महहला आरक्षण  र क्षेरहरुिाट १ उपाध्र्क्ष सघुनजश्चत 

गदै  ( दईु उपाध्र्क्ष को तथा )  एक महहला उपाध्र्क्ष र क्षेरिाट उपाध्र्क्ष अघनिार्ा गरी िम्मा घतन 

उपाध्र्क्ष राखीने व्र्िस्था हुनेछ । 

  

१३.३.२   गरै आिासीर् नेपाली सिं स्पेनको कार्ासभमघतमा केन्रमा दईु र क्षेरीर् सभमघत गिन िएका क्षेरिाट २ 
िना िसको  सगचि पदमा थप गने व्र्िस्था गररने छ  िसको ब्र्िस्था केन्रीर् अगधिेशन िाट हुनेछ। 

 

१३.४   राजरिर्  समन्िर्  पररषदले  चाल ु  काम  कारिाहीका  सम्िन्धमा  पररषदको  दृजरटकोण  तथा धारणाहरु 

सािािघनक रुपल ेअभिव्र्क्त गना एक िना प्रिक्ता घनर्कु्त (कार्ासभमघत भिरिाट) गना सक्नेछ । 
 

१३.५     h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg /fli6«o ;dGjo kl/ifb :k]gsf] dftxtdf /x]sfIf]lqo sldl6df 

Ps sfo{sfn cWoIf ePsf] AolQmn] s]Gb|df cWoIf afx]ssf cGo ;j} kbdf pDd]bjf/L lbg 

;Sg]5g\ . 

 

१३.६      गरै आिासीर् नेपाली सिं स्पेन सगं सहकार्ा गने सिं सगंिनका अध्र्क्षहरुलाइ आमबंरत सदस्र्को रुपमा 
राखीने व्र्िस्था गररनेछ । 

     

१३.७      र्स सिंको स्पेनमा स्थापनाको लागी आिश्र्क िमूीका खेलेका र पहलमा लागेका सामाजिक व्र्जक्तत्ि हरुलाई 

सिंल ेससं्थापक अभिर्न्ता/अभिर्ानकताा िनाएर त्र्स्ता व्र्जक्तहरुको उचीत सम्मान गनेछ ।  
 

१३.८        राजरिर् समन्िर् पररषदका कार्ाकारी सभमघतको पदािगध २ िषाको हुनेछ । 
१३.९ राजरिर् समन्िर् पररषदमा िढीमा ७ िनाको सल्लाहकार सभमघत िनाउन सककने छ | 
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१४.   राष्ट्रिय  समन्वय  पररषदका  पदागधकारीिरु  र  कायथकारी  सदस्यिरुको ,कामकतथव्य  र  अगधकारिरु 

 

१४.१. अध्यि - 

 

१४.१.१  राजरिर् समन्िर् पररषदको  प्रमंखुको  हैभसर्तले कार्ा गने ।  

 

१४.१.२ राजरिर् समन्िर् पररषदका घनर्भमत ििैकहरुको, िावषाक अगधिेशन र राजरिर् महागधिेशनको खुला 
सरको अध्र्क्षता गने । 

 

१४.१.३  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेर्स विधानमा व्र्िस्था गरेकोमा िाहेक विभिन्न वििाग तथा सभमघतका 
सदस्र्हरुको घनर्जुक्त गने र कुन ैविषर्मा आकजस्मक घनणार् भलएको खण्डमा त्र्सको अनमुोदन 

राजरिर् समन्िर् पररषदको ििैकिाट गराउने। 
 

१४.१.४  कुन ैविषर्मा मत िरािर िएमा आफ्नो घनणाार्क मत प्रर्ोग गने । 
 

१४.१.५  राजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी तथा सदस्र्हरुलाई जिम्मेिारी तोक्ने।  

 

१४.१.६  विभिन्न वििागहरु, सभमघतहरुको प्रमखूहरु, क्षेरीर् अध्र्क्षहरु माफा त सम्िजन्धत क्षेरको आिगधक 

कार्ा वििरण तथा समसामघर्क गघतविगधको िानकारी भलने र आिश्र्क नीघत घनदेशन गने । 
१४.१.७ अन्तराजरिर् समन्िर् पररषद सदस्र् समक्ष राजरिर् समन्िर् पररषदका गघतविगधहरु पेश गना 

महासगचिलाई घनदेशन हदने । 
१४.१.८  ििैक िोलाउन महासगचिलाई घनदेशन हदने । 
१४.१.९  अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको ििैकमा पर्ािेक्षकको रुपमा िाग भलने । 
१४.१.१०  राजरिर् समन्िर् पररषदले तोकेको अन्र् काम कताव्र् परूा गने । 
१४.१.११ राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ुगरेका विघनर्म तथा आचारसहंहताको पालना गने। 
 

१४.२. उपाध्यि - 

 

१४.२.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको नेततृ्िकालागग आिश्र्क्ता अनसुार अध्र्क्षलाई सहर्ोग गने । 
१४.२.२ अध्र्क्षकोअनपुजस्थघतमा अध्र्क्षल ेिा राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोके िमोजिमका कार्ाहरु गने। 
१४.२.३ तोककएका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.२.४  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ुगरेका विघनर्म तथा आचारसहंहताको पालना गने । 

 

१४.३. मिासगिव- 

१४.३.१  राजरिर् समन्िर् पररषदको सम्पणूा किर्ाकलापहरुलाई समन्िर् गने । 
१४.३.२ राजरिर् महागधिेशन िा राजरिर् समन्िर् पररषदका ििैकहरुको सन्चालन गने र ििैकका घनणार्हरु 

माइन्र्टू गने। 
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१४.३.३ राजरिर् समन्िर् पररषदका गघतविगधहरुको अभिलेख राख्ने र क्षेरीर्सभमघतहरु िाट ररपोटा भलने, 

परचार गने र सो प्रघतिेदन प्रत्रे्क ६।६ महहनामा आफ्नो मलुकुिाट प्रघतघनगधत्ि गने आई सी सी 
सदस्र्लाई उपलव्ध गराउने । 

१४.३.४ सांगािघनक प्रगघत प्रघतिेदन, िावषाक राजरिर् अगधिशेन र राजरिर् महागधिेशनमा पेश गना तर्ार 

गरी एक महहना पहहल े कार्ासभमतका सम्पणूा सदस्र्हरु र आफ्नो मलुकुको आइ भस भस 

प्रघतघनधलाई पिाउने । 
१४.३.५ अध्र्क्षको घनदेशन िमोजिम ििैक िोलाउने,ििैकका एिेण्डाहरु अध्र्क्षको परामशामा तर् गरी 

ििैकमा पेश गने । 
१४.३.६  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.३.७  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ुगरेका विघनर्म तथा आचार सहंहताको पालना गने । 

 

१४.४. सगिव - 

 

१४.४.१ आिश्र्क्ता अनसुार अध्र्क्ष र महाशागचिलाई सहर्ोग गने ।  

१४.४.२ महासगचिको अनपुजस्थघतमा घनिले तोके िमोजिमका कार्ाहरु गने ।  

१४.४.३. तोककएका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.४.४  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ुगरेका विघनर्म तथा आचार सहंहताको पालना गने । 
 

s= ;j} s]lGb|o ;lrjx? s]Gb|k|lt pQ/bfloTj /xg] 5g\ . 

v= cfkm'n] k|ltlglwTj u/]sf] If]qdf j;f]jf; ug{] g]kfnLx?df b'Mv / cfkm\7of/fx? 36gf jf 

b'{36gf eOkl/ cfPdf cfjZos kg]{ ;xof]usf] nfuL :yflgo ;ldtLnfO{ kl/ rfng ul/ 

;xof]u k'¥ofpg kxn ug{] . cGo yk ;xof]u cfjZos k/]df s]Gb|df h'6fpg kxn ug{] .  

u= s]lGb|o ;ldtL / If]lqo ;ldtLsf] ljrdf k'nsf] sfd ug{] .  

3= If]lqo ;ldtLdf jf If]qsf g]kfnL ;d'bfosf] ljrdf s'g} ljjfb jf ;d:of b]vf k/]df 

s]Gb|sf] ;lrjsf] x}l;otn] g]t[TjbfoL e'ldsf lgjf{x ub{} ;dfwfgsf] kxn ug{] / ;dfwfg 

x'g g;s] cfkmgf] /fo ;lxt s]lGb|o ;ldtLdf hgsf/L u/fpg] . 

ª= s]Gb|af6 cfPsf lg0f{o tyf ;s{'n/x? If]qdf sfof{Gjog ug{] u/fpg] .  
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१४.५. कोषाध्यि- 

१४.५.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको कोष प्राप्त गने र जिम्मामा भलने । 
१४.५.२. राजरिर् समन्िर् पररषद्ले सकंलन गरेको पजञ्िकृत सदस्र्ता शलु्क अन्तराजरिर् समन्िर् 

पररषदल ेतोकेको भमघत िमोजिम पिाउने । 
१४.५.३  राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको कोष अभििवृद्धका लागग विभिन्न उपार्हरुको प्रस्ताि गने। 
१४.५.४ राजरिर् महागधिेशन र राजरिर् समन्िर् पररषद्ल ेतर् गरेका विविध कार्ािमहरुका लागग आिश्र्क 

रकम तथा पररर्ोिनका लागग श्रोत साधनको पररचालन सम्िजन्ध वििरण तर्ार गरर प्रस्ताि गने । 
१४.५.५ राजरिर् महागधिेशनमा िा राजरिर् समन्िर् पररषदका ििैकहरुमा राजरिर् समन्िर् पररषदले पाररत 

गरेका कार्ािमहरुको आधारमा अनमुाघनत ििेट तर्ार गरर प्रस्ततु गने । 
१४.५.६ राजरिर् समन्िर् पररषदको कोष व्र्िस्थापन र अभिलेख रखाइमा अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद सगं 

एकरुपता  कार्म गना आिश्र्क सहर्ोग भलने । 
१४.५.७ अधा िावषाक लेखा वििरण सम्पणूा राजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी सदस्र्हरुलाई तथा 

अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद सदस्र् माफा त अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदमा पिाउने । 
१४.५.८ राजरिर् महागधिेशनमा प्रस्ततु गररने कोषाध्र्क्षको प्रघतिेदन अगथाक राजरिर् महागधिेशन सम्पन्न 

हुन एक महहना अगाि ैराजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी तथा सदस्र्हरुलाई पिाउने । 
१४.५.९  विधानमा तोककएका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.५.१० राजरिर् समन्िर् पररषदले लाग ुगरेका विघनर्म तथा आचार सहंहताको पालना गने। 

 

१४.६. सि- कोषाध्यि- 

१४.६.१   कोषाध्र्क्षको अनपुजस्थतीमा कोषाध्र्क्षले तोकेको सम्पणूा कामहरु  गने । 
१४.६.२  विधानमा तोककएका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.६.३   राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ुगरेका विघनर्म तथा आचार सहंहताको पालना गने। 
  

 

१४.७. प्रवकतााः 
 

१४.७.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको काम कारिाहीका सम्िन्धमा पररषदको दृजरटकोण सािािघनक गने । 
१४.७.२ राजरिर् समन्िर् पररषद र सञ्चार माध्र्म िीच समन्िर् गने । 
१४.७.३ पररषदको गघतविगध िारे समर् समर्मा विभिन्न माध्र्मिाट सचूना प्रिाह गने। 
१४.७.४ अध्र्क्ष तथा राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.७.५ राजरिर् समन्िर् पररषदले लाग ूगरेका विघनर्म र आचार सहंहताको पालना गने । 
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१४.८. महिला सयंोिकाः 
 

१४.८.१  आफ्नो मलुकु भिर रहेका गरैआिासीर् नेपाली महहलाहरुलाई सरं्ोिन गदै नेपाल र नेपालीको 
हहतका लागग उनीहरुको सामहूहक प्रर्त्नलाइ व्र्िजस्थत र प्रिािकारी पाना सञ्िाल विस्तार गने 

कामको सरं्ोिन गने । 
 

१४.८.२ आफ्नो मलुकु भिर महहलाहरुको सरोकारका विषर् सम्िन्धी किर्ाकलापहरु सचंालन गने, ििैक तथा 
िेलाहरु सचंालन गने। स्िािलम्िन, सशजक्तकरण, ताभलम, प्रभशक्षणको आर्ोिना गने। 

१४.८.३ राजरिर् समन्िर् पररषदका ििैकहरुमा िाग भलने, अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद समक्ष महहला 
गघतविगध सम्िन्धीत आिगधक वििरण प्रस्ततु गने । 

१४.८.४  महहला सरं्ोिकको अध्र्क्षतामा आफ्नो  मलुकु भिर महहलाहरुको सिंाल स्थापना गने। 
१४.८.५  राजरिर् समन्िर् पररषदले तोकेका अन्र् कार्ाहरुगने । 
१४.८.६  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ूगरेका विघनर्म र आचार सहंहताको पालना गने । 

 
 

१४.९.  यवुा सयंोिक- 

 

१४.९.१ आफ्नो मलुकु भिर रहेका गरैआिासीर् नेपाली र्िुाहरुलाई सरं्ोिन गदै नेपालीको हहतका लागग 

र्िुाहरुको सामहुहक प्रर्त्नलाई व्र्िजस्थत गरी  प्रिािकारी पाना सञ्िाल विस्तार गने कामको 
सरं्ोिन गने । 

१४.९.२   र्िुासगं सम्िजन्धत विभिन्न कार्ािमहरु तर् गने नर्ा ंपसू्ता खास  गरर  १८  िषा लक्षक्षत  गरी 
नेपाल र नेपाली समदुार् प्रघत अविघछन्न लगाि र आकषाण कार्म गना एक सिंाल िनाई विभिन्न 

कार्ािमहरु सचंालन गने गराउने । 
१४.९.३ राजरिर् समन्िर् पररषदका ििैकहरुमा िाग भलने, अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद समक्ष र्िुा 

गघतविगधहरुको आिगधक वििरण प्रस्ततु गने । 
१४.९.४  आिश्र्कता अनसुार र्िुा सरं्ोिकको अध्र्क्षतामा आफ्नो मलुकुभिर र्िुाहरुको सिंाल स्थापना 

गने । 
१४.९.५  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेका अन्र् कार्ाहरु गने । 
१४.९.६  राजरिर् समन्िर् पररषदल ेलाग ूगरेका विघनर्म र आचार सहंहताको पालना गने ।  

 

१४.१०. ननवाथगित तर्ा मनोननत सदस्य 

 
 

१४.१०.१ राजरिर् समन्िर् पररषद सदस्र्ले राजरिर् समन्िर् पररषदिाट सञ्चाभलत विविध कार्ािमहरु एि ं

हदइएका घनदेशनहरुको पालना र कार्ाान्िर्नका लागग किर्ाशील रहने ।  

१४.१०.२ राजरिर् समन्िर् पररषदको घनदेशन िमोजिमका कार्ाहरु गने । 
१४.१०.३ राजरिर् समन्िर् पररषदमा सम्पन्न गना सककने विविध कार्ािमहरु, पररर्ोिनाहरु तर्ार गरी 

ििैकमा सरं्ोिक माफा त छलफलका लागग पेश गने । 
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१४.१०.४ राजरिर् समन्िर् पररषदको ििैकमा िाग भलने । 
१४.१०.५ अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल ेआर्ोिना गने विबिध गघतविगधहरु सफल पाना किर्ाशील रहने । 
१४.१०.६. अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद तथा राजरिर् समन्िर् पररषदिाट पाररत घनणार्हरु कार्ाान्िर्न गने। 
१४.१०.७  तोककएका अन्र् कामहरु गने। 
१४.१०.८  राजरिर् समन्िर् पररषदले लाग ूगरेका विघनर्म र आचार सहंहताको पालना गने । 
 

 
 
 

 
 

१५. राष्ट्रिय समन्वय पररषदको काम कतथव्य र अगधकार 
 

 १५.१. राजरिर् समन्िर् पररषदले सिंको पजञ्िकृत सदस्र्ता िारी गनेछ । 
 १५.२. राजरिर् समन्िर् पररषदल ेगरै-आिासीर् नेपाली सिंको विधानको िहृत सरंचना भिर 

  रही क्षेरीर् सभमघतहरु गिन गने, वििटन गने र घतनीहरुलाई घनदेशन िारी गनेछ । 
१५.३. राजरिर् समन्िर् पररषद स्पनेल ेसिंको िािना विपररत कार्ा गने िा सिं िा राजरिर् समन्िर् पररषदको 

विधान र आचार सहंहताको उल्लिंनगने पररषदको कुन ै पघन सदस्र्लाई सदस्र्तािाट घनलम्िन िा 
घनस्काशन गनेछ । र्स प्रकार घनस्काशन िा घनलम्िन गररएको व्र्जक्तलाई उगचत सनुिुाइको अिसर 

हदइनेछ र राजरिर् समन्िर्पररषद स्पेन घनणार् उपर घनणार् िएको भमघतले ३० हदनभिर सम्िजन्धत  

सदस्र्ले  अन्तरााजरिर्  समन्िर् पररषदमा  उिुरी  गना  सक्न ेछन ् र अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदको 
घनणार् अजन्तम हुनेछ। 

१५.४. राजरिर्  समन्िर्  पररषदल ेआफुले  सञ्चालन  गरेका  सम्पणूा  किर्ाकलापहरुको अधा िावषाक वििरण 

अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदका सदस्र् माफा त अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदका क्षरेीर् सरं्ोिक समक्ष पेश 

गनुा पनेछ । 
१५.५. राजरिर् समन्िर् पररषदल ेराजरिर् महागधिेशन िा विभिन्न कार्ािमका लागग आिश्र्क परेमा दताा शलु्क 

तोक्न सक्नेछ । 
१५.६. राजरिर् समन्िर् पररषदल ेपजञ्िकृत सदस्र्ता वििरण र सदस्र्ता शलु्क अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल े

तोके िमोजिम अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदमा पिाउन ुपनेछ । 
१५.७. राजरिर्  समन्िर् पररषदल े सिंको  अन्तराजरिर्  महागधिेशन  र  विश्ि  सम्मेलनमा उपजस्थत हुनका लागग 

दताा िएका पजञ्िकृत सदस्र्हरुको अभिलखे कार्म गने र दताा वििरण अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल े

तोकेको समर्मा सिंको  सगचिालर्मा पिाउन ुपनेछ । 
 १५.८. राजरिर्  समन्िर्  पररषदल े आिश्र्क्तानसुार  गरै आिासीर्  नेपाली  सिंको  उदेश्र् प्राजप्तका लागग  

   राजरिर् िा अन्तराजरिर् स्तरका विविध कार्ािमहरु आर्ोिना गनेछ । 
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१६ राष्ट्रिय समन्वय पररषदको वठैक 

 

 १६.१   राजरिर् समन्िर् परररदको ििैक कार्ा सभमघतल ेतोके िमोजिम हुनेछ । 
 १६.२  ििैकमा अन्तराजरिर् समन्िर् पररषद सदस्र्को सहिागगता रहनु पनेछ । 

१६.३  ििैकमा आफ्नो मलुकुिाट प्रघतघनगधत्ि गरेका आइभसभसका पदागधकारी तथा सदस्र्हरुलाई  अघनिार्ा      
पर्ािेक्षकका रुपमा घनमन्रणा गनुा पनेछ | र्स्ता पदागधकारी तथा सदस्र्हरुको मत अगधकार िने हुने छैन। 

 
 

पररच्छेद ६ 
 

१७.राष्ट्रिय समन्वय पररषद्को मिागधवेशन -  

 

         गरै आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद्को महाअगधिेशन स्पेनिरी रहेका पिंीकृत सदस्र्हरुको 
मतागधकार प्रर्ोगको सघुनजस्चतता गदै राजरिर् समन्िर् पररषद, र्स द्िारा गहित सम्िजन्धत क्षेरीर् सभमघतहरु िाट 

घनभमात िा गहित घनिााचन सभमघतल ेतोके अनरुुपका प्रघतघनगधहरुको रोहिरमा मतदान हुनेछ । र्सरी छनौट िएको 
सभमघत न ैएन आर एन ए  राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको महाअगधिेशनद्िारा गहित नर्ा सभमघत िन्नेछ | र्ो 
प्रकिर्ा प्रत्रे्क २ िषामा कजम्तमा एक पटक राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको राजरिर् महागधिेशन गरैआिासीर् 

नेपाली सिंको अन्तरााजरिर् महागधिेशन सम्पन्न हुने भमघत िहढमा ६ महहना िांकी रहने गरी सम्पन्न गनुा पने छ। 
राजरिर् महागधिेशनल ेन ैअन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदका लागग देशको प्रघतघनगधत्ि गने सदस्र्को घनिााचन गनेछ 

।(क्षेरीर् सभमघत गिन िएको िाउहरुमा मार र्ो व्र्िस्था लाग ुहुनेछ ) 

 

          १७.१  राष्ट्रिय मिागधवेशनका कायथिरु देिाय बमोष्ट्िम िुनेछ। 
१७.१.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको कार्ाकारी सभमघतिाट सञ्चाभलत किर्ाकलापहरुलाई मलू्र्ांकन गने र 

राजरिर् समन्िर् पररषदलाई  घनदेशन हदने।  
१७.१.२  राजरिर् समन्िर् पररषदको कार्ाकारी सभमघतको घनिााचन गने । 
१७.१.३ गरैआिासीर् नेपाली सिंको अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदमा प्रघतघनगध चर्न गने। 
१७.१.४  सिंको उद्देश्र् प्राजप्तको लागग राजरिर् स्तरमा आिश्र्क नीघतहरु तर् गने ।  

१७.१.५  आिश्र्क्ता अनसुार राजरिर् समन्िर् पररषदको र्स विधानको सशंोधन गने । 
१७.१.६ गरैआिासीर् नेपाली सिंको नीघत तथा कार्ािमहरुलाई राजरिर् स्तरमा घनमााण, विकास र 

कार्ाान्िर्नका लागग तिुामा गने । 
१७.१.७ राजरिर् समन्िर् पररषद अन्तगातका विभिन्न वििागहरु, सभमघतहरुका प्रघतिेदनहरुलाई अनमुोदन 

गने । 
१७.१.८ राजरिर् समन्िर् पररषदका महासगचिको सांगिाघनक प्रघतिेदन तथा कोषाध्र्क्षको आगथाक प्रघतिेदन 

पाररत गने । 
 

१७.२. राजरिर् महागधिेशनमा राजरिर् समन्िर् पररषदल ेपजञ्िकृत सदस्र्ता प्रदान गरेका पजञ्िकृत सदस्र्हरु, 

राजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी तथा सदस्र्हरु, प्रारजम्िक, मानाथा र सम्िद्धसदस्र्हरु, अन्तरााजरिर् 

समन्िर् पररषदका पदागधकारी तथा सदस्र्हरु राजरिर् महागधिेशनमासहिागग िन्न पाउने छन।् राजरिर् 
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समन्िर् पररषदका मानाथा र सम्िद्ध सदस्र्हरु, अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी तथा 
सदस्र्हरुल ेपर्ािेक्षकको रुपमा मार िागभलन पाउने ्छन उनीहरुलाई मतागधकारको हक िने हुनेछैन।् 

 

 

१८.ववशषे अगधवेशनाः  
राजरिर् समन्िर् पररषदका दइु घतहाई िहुमत सदस्र्हरुले  विशषे राजरिर् महागधिेशन िोलाउन आिश्र्क 

िएको िानेमा अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको परामशा िमोजिम विशषे अगधिेशनको माग गना सक्नेछन।् विशषे 

महागधिेशन माग गररएको ३ महहनाभिर विशषे महागधिेशन सम्पन्न गनुा पनेछ । विशषे महागधिेशनको अध्र्क्षता 
राजरिर् समन्िर् पररषदका अध्र्क्षल ेगनेछन ्। घनिको अनपुजस्थघतमा राजरिर् समन्िर् पररषदको घनणार् अनसुार 

तीन उपाध्र्क्ष मध्रे् राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेका एक िनाल ेविशषे महागधिेशनको अध्र्क्षता गने छ । 
विशषेग महागधिेशनमा धारा१७.२ िमोजिमका प्रघतघनगधहरुलाई िाग भलने हक हुनेछ । विशषे राजरिर् महागधिेशनल े

महागधिेशनको माग गदाा हदइएको घनिेदनमा औलाइएका विषर्हरु उपर मार ै घनणार् गनेछ। 
 

१८.१ साधारणसिा सम्बन्धी व्यवस्र्ा  
१८.१.१  गरै आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको साधारण सिा हरेक कार्ाकालमा कार्ाकाल शरुु िएको १  

िषा पगेुपछी गनुापने छ । साधारण सिािाट सिंका पिंीकृत सदस्र् मध्रे्को २ घतहाइ िहुमतले प्रस्तावित बिधान  

ससंोधन मस्र्ौदा,अनमुोदन िएपघछ उक्त ससंोगधत बिधान कािाान्िर्नमा आउने छ ।  
 

१९.  िेत्रीय बठैक अर्वा िेला- सम्िजन्धत क्षेर भिर रहेका राजरिर् समन्िर् पररषदहरु िीच पारस्पररक सम्िन्ध, अनिुिहरुको 
आदान प्रदान, समस्र्ाहरु र िािी कार्ार्ोिना घनमााण गनाको लागग एक क्षेरीर् िेलाको आर्ोिना गररनेछ । र्स 

िेलाको स्थान र भमघत सम्िजन्धत क्षेरमा रहेका राजरिर् समन्िर् पररषदहरुल ेतोक्नेछ्न । 
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पररच्छेद ७ 
२०. िेत्रीय सभमनत 

 

२०.१  िेत्रीय सभमनतको गठन काम कतथव्य र अगधकार-  

  b]xfo adf]lhdsf] If]lqo ;ldtL /xg] 5 .  

cWoIf    ! hgf 

;lrj   ! hgf 

कf]iffWoIf   ! hgf 

Dlxnf ;+of]hs  ! hgf 

o'jf ;+of]hs  ! hgf 

;b:o    & hgf 

hDdf    !@ hgf 

dgf]lgt ;b:o  # hgf 

If]lqo sfo{;ldtL hDdf !% hgfsf] /xg] 5 . 
 

२०.१.१  राजरिर् समन्िर् पररषदले आफ्नो मलुकुको ििूनोट तथा गरै आिासीर् नेपालीहरुको िसोिासलाई 

ध्र्ानमा राख्दै सिकैो उगचत सहिागगता र सिंको िहृत्तर गघतविगधका लागग विभिन्न क्षेरीर् 

सभमघतहरु गिन गनेछ । 
२०.१.२  क्षेरीर् सभमघत राजरिर् समन्िर् पररषदको मातहत रहने छ । 
२०.१.३   If]lqo ;ldtLdf ! hgf cWoIf ;lxt j9Ldf !% hgfsf] If]lqo sfo{ ;ldtL /xg] 5. 

If]lqo cWoIf s]Gb|df cfdlGqt ;b:osf] ?kdf /xg] 5g .  

२०.१.४  क्षेरीर् सभमघतको अगधिेशन राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनल ेतोके िमोजिम हुनेछ। (गरै                

आिासीर् नेपाली सिंको क्षेरीर् सभमघत गिनको लागी राजरिर् समन्िर् पररषदले पिाएको  
प्रघतघनगधको रोहिरमा गहित घनिााचन सभमघतल ेअगधिेशनका सम्पणूा प्रकिर्ा बिधान अनरुुप परुा  
गदै राजरिर् समन्िर् पररषद्का प्रघतघनगधको रोहिरमा घनिााचन सभमघतल ेिोषणा गरेको  
कार्ासभमघत २ िष ेकार्ाकालको लागी त्र्स क्षेरमा रहनेछ। क्षेरीर् सभमघतकोअगधिशेन राजरिर्  

समन्िर् पररषद्को अगधिेशन अगाि ैि ैसक्नपुनेछ ।) If]qLo clwj]zgdf If]qLo sfo{;ldlt / t]; 

If]qsf] s]lGb|o k|ltlgwL -;b:o_ dfq rog x'g]5g\ .  

२०.१.५ क्षेरीर् सभमघतको गिन गने िा विििन गने िा सभमघतको पदािगध तोक्न ेअगधकार राजरिर् समन्िर् 

पररषदलाई हुनेछ । तर पदािगध तोक्दा राजरिर् समन्िर् पररषदको पदािगध िन्दा लामो हुनेछैन । 
२०.१.६  क्षेरीर् सभमघतको कामकताव्र् अगधकार राजरिर् समन्िर् पररषदले तोके िमोजिम हुनेछ ।  

२०.१.७  आिश्र्क परेमा सम्िजन्धत क्षेरका पजञ्िकृत सदस्र्हरु मध्रे्िाट राजरिर् समन्िर् पररषदल े

राजरिर् महागधिेशन प्रघतघनगध चर्न गने अगधकार क्षेरीर् सभमघतलाई हदन सक्नेछ । 
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२०.१.८  If]lqo ;ldltsf] cWoIf x'gsf] nfuL If]lqo ;ldltdf Ps sfo{sfn ;b:o ePsf] x'g'kg{]5 .  

 

२०.२  िेत्रीय अध्यिाः 
 

२०.२.१ सम्िजन्धत क्षरेको सरं्ोिकको हैभसर्तले कार्ा गने । 
२०.२.२ आिश्र्कता अनसुार क्षेरीर् ििैक िोलाउन े। 
२०.२.३ सम्िजन्धत क्षरेको गघतविगधहरुको अधा िावषाक प्रघतिेदन राजरिर् समन्िर् पररषद समक्ष पेश गने। 
 

२१. पद ररकतता र पद पनुत थ- 
 

          २१.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको कार्ा सभमघत तथा त्र्स मातहत गहित विभिन्न क्षेरीर् सभमघतका                                                           
पदागधकारी सदस्र्हरुको देहार्को अिस्थामा पद ररक्त हुनेछ ।                  
२१.१.१ र्स विधान अनरुुप गरैआिासीर् नेपालीको हैभसर्त समाप्त िएमा 
२१.१.२ नीिले ररत पिुाक राजिनामा गरर सम्िजन्धत सभमघतले राजिनामा स्िीकृत गरेमा  
२१.१.३ व्र्जक्तगत कारणल ेस्थार्ी रुपमा स्पेन िाहहर िान ुपरेमा। 
२१.१.४ ििैकको सचुना प्राप्त गरेको िोस प्रमाण रहेको तर विना सचुना लगातार ती पल्ट ििैकमा अनपुजस्थत 

िएमा । 
२१.१.५  नीिको मतृ्र् ूिएमा । 
२१.१.६ ससं्थाको अहहत हुने गघतविगधमा लागग राजरिर् समन्िर् पररषदल े कारिाही गरर सो कारिाही 

अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदिाट पघन सदर िएमा नीि िहाल रहेको पद ररक्त हुनेछ । 
 

२१.२ र्ो विधानको धारा .१२.१ िमोजिम ररक्त हुन आएको पदमा देहार् िमोजिम पद पघुत ा गररनेछ। 
 

२१.२.१ राजरिर् समन्िर् पररषदका पदागधकारी सदस्र्हरुको हकमा राजरिर् समन्िर् पररषदल े र क्षेरीर् 

सभमघतका पदागधकारी िा सदस्र्को हकमा क्षेरीर् सभमघतले िाकी“ अिगध सम्मकालागग पद पघुत ा 
गनेछ । 

 

पररच्छेद– ८ 
 

२२.  सरंिक पररषद - गरैआिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनमारही र्ोगदान गररसकेका व्र्जक्तत्िहरु लाई 

गरैआिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको िहृत्तर दार्रा भिर रही घनरन्तर राजरिर् समन्िर् पररषद 

स्पेन र गरैआिासीर् नेपालीहरुको हहतका लागग र्ोगदान गना र राजरिर् समन्िर् पररषदको स्िरुपलाई मिितु पादै 

मलुकु भिर रहेका गरैआिासीर् एकत नेपालीहरुको लागग र्ोगदान गना एक प्रमखु सरंक्षक सहहत िहढमा पाच िना  
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सरंक्षक रहेको सरंक्षक पररषदको व्र्िस्था हुनेछ । सरंक्षक पररषद सदस्र्हरुको चर्न राजरिर् समन्िर् पररषदल ेदईु 

िषाका लागग गनेछ । 
 

२२.१. सरंिक पररषदकोअगधकार - 

 

२२.१.१ राजरिर् समन्िर् पररषदको हरेक तहका गघतविगधहरुमा सररक हुन पाउने ।  

२२.१.२.राजरिर् समन्िर् पररषदको हरेक सचूनाहरु प्राप्त गना पाउने । 
२२.१.३ राजरिर् समन्िर् पररषदका ििैकहरुमा िाग भलन पाउने तर मतदान गना नपाउने र कोरमका लागग 

गणना नहुने ।  

२२.१.४. राजरिर् समन्िर् पररषद घनजश्िर् रहन गएमा िा अत्र्न्त ै वििाहदत िइ ससं्था वििाजित हुने 

अिस्थाको सिृना िएमा सरंक्षक पररषदल ेराजरिर् समन्िर् पररषदलाई ििैक िस्न घनदेशन हदने र 

ििैकिस्न नसके िा घनदेशनको पालना निए सम्पणूा राजरिर् समन्िर् पररषदका सदस्र्हरुको 
िेलाको आर्ोिना गने र ससं्थाको सरंक्षण गने । 
 

२२.२ सरंिक पररषदको काम कतथव्य - 

 

२२.२.१ पररषदल ेअिलम्िन गने हरेक िमोजिमनीघत कार्ा सम्पादन गने । 
२२.२.२ पररषदल ेअघि सारेका कार्ािमहरु सम्पन्न गना आफ्नो तफा िाट र्ोगदान गने ।  

२२.२.३ राजरिर् समन्िर् पररषदको अनरुोध िमोजिम विभिन्न राजरिर् तथा अन्तरााजरिर् स्तरका विभिन्न 

घनकार्हरुमा िा फोरमहरुमा विविध विषर्हरुका लागग राजरिर् समन्िर् पररषद्को  प्रघतघनगधत्ि 

गने । 
२२.२.४ पररषदल ेतोकेका अन्र् कामहरु गने ।  

 
 

पररच्छेद ९ 
 

२३.ननवाथिन तर्ा मतदान-  

 

२३.१  ननवाथिन सभमनत 

२३.१.१ राजरिर्  समन्िर्  पररषदको  कार्ाकाररणी  सभमघतको  घनिााचन  प्रर्ोिनका लागग कार्ाकाररणी 
सभमघतल े एक आर्कू्त र सदस्र् ४ सहहत िहढमा ५ सदस्र्ीर् घनिााचन सभमघतको गिन गना 
सक्नेछ। क्षेरीर् सभमघतहरुको घनिााचनकालागग िने राजरिर् समन्िर् पररषदल ेतोकेका आर्कु्तले 

छनोट गरेका ५ िनासदस्र्ले घनिााचन सम्पन्न गनेछन।् 
२३.१.२ राजरिर् महागधिेशनिाट अनमुोहदत घनिााचन सभमघतले देहार् िमोजिम घनिााचन सम्पन्न गनेछ । 
२३.१.३ घनिााचनमा मतदान गना िा उम्मेदिार िन्न राजरिर् महागधिेशन तोककएको भमघतल े एक महहना 

अगाि ैपजञ्िकृत सदस्र्ता भलइ सकेको हुन ुपनेछ । 
२३.१.४ घनिााचन प्रर्ोिनका लागग घनिााचन सभमघतल ेमतदाता नामािली प्रकाभशत गनेछ ।  

२३.१.५ घनिााचन सभमघतल ेघनिााचन कार्ाविगध तोक्नेछ । 
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२३.१.६ घनिााचनमा उम्मेदिारको र्ोग्र्ताको हकमा राजरिर् समन्िर् पररषद अध्र्क्ष,उपाध्र्क्ष, महाशागचि 

पदमा िाहेक अन्र् पदहरुमा उम्मेदिार िन्नका लागग पजञ्िकृत सदस्र् िए र्ोग्र् माघननेछ।  

२३.१.७ घनिााचन सभमघतल,े अन्तराजरिर् समन्िर् पररषद र राजरिर् समन्िर् पररषदल े घनधाारण गरेको 
आचार सहंहताको दार्रामा रही घनिााचन सपंन्न गनेछ। 

 

 

२३.२. राष्ट्रिय समन्वय पररषद्को अध्यि, पदागधकारी र सदस्यिरुको उम्मेदवार बन्न िाहिने योग्यता र िैभसयत-  

        राजरिर् समन्िर् पररषद अध्र्क्ष, पदागधकारी र सदस्र् पदमा उम्मेदिार िन्नका लागी नीिहरु गरैआिासीर् 

नेपाली सिं अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको विधानको दफा ५.१ अनसुारको र्ोग्र्ता िएको हुन ुपने छ । 

र्सका साथै अन्तरााजरिर् महागधिेशनमा प्रघतघनगध हुनको लागग घनि सम्िजन्धत देशमा िसोिास गरी 
पररषदको विधान अनसुार पजंिकृत सदस्र् भलएको हुन ु पने छ । कुन ै पदमा घनिाागचत िई सके पछी 
गरैआिासीर् नेपालीको हैभसर्त प्रमाखणत निएमा घनिको पद स्ित खारेि हुनेछ । अन्तरााजरिर् समन्िर् 

पररषदको सदस्र् पदको घनिााचनमा उम्मेदिार हुने व्र्जक्तले सम्िजन्धत राजरिर् समन्िर् पररषदिाट सो 
देशमा अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको विधानको दफा ५.१ उल्लेखखत िए िमोजिम दईु िषा िन्दा िढी 
िसोिास गरेको प्रमाखणत हुने कागिात पेश गनुा पनेछ । पेश नगरेमा घनिको उम्मेदिार रद्द हुनेछ । 

 
 

२३.२.१.राजरिर् समन्िर् पररसदको अध्र्क्ष पदमा ( नर्ा ंस्थापना िएको राजरिर् समन्िर् पररषद िाहेक), 

अध्र्क्ष र सोही पदमा लगातार दईु कार्ाकाल पघछ नीि अध्र्क्ष पदमा उम्मेदिार िन्न अर्ोग्र् 

माघनने छ। 
२३.२.२ नर्ा ं स्थापना िएको राजरिर् समन्िर् पररषद िाहेकको राजरिर् समन्िर् पररषदमा अध्र्क्ष पद 

िाहेकका अन्र् पदागधकारी  पदमा उम्मेदिार िन्नका लागग घनि कजम्तमा २ िषा सिंको पिंीकृत 

सदस्र् िएको हुन ुपने छ। 
२३.२.३ गरै आिासीर् नेपाली सिं राजरिर् समन्िर् पररषद्को कार्ा सभमघतको महासगचि िा सो िन्दा 

मागथका सि ैपदका उम्मेदिार हुनका लागी अघनिार्ा रुपल ेगरै आिासीर् नेपाली सिंको क्षेरीर् िा 
राजरिर् िा अन्तराजरिर् सभमघतमा कजम्तमा एक कार्ाकाल सदस्र् िा सो िन्दा मागथको 
पदागधकारी रहेको हुनु पनेछ । एक कार्ाकाल िनेर केन्रको बिधानले तोके िमोजिमलाई न ै
माघनने छ | 

 

(नोट  सिंको विधानको दफा १७.५.३ को अनशुरण गदै राजरिर् समन्िर् पररषदहरुल ेआफनो  मलुकुभिरको 
सांगिघनक सरंचना र सो को सञ्िाललाई मध्र्निर गदै बिभिन्न पदहरुमा चाहहने र्ोग्र्ता र ती पदहरुको 
घनिााचन बिगध तथा पदीर् हैभसर्त तर् गनेछन।) 

 
 

२३.२.४ अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद सदस्र्का लागग उम्मेदिार िन्नका लागग स्पेनको हकमा नीि 

अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको पदागधकारी िा सदस्र् िा राजरिर् समन्िर् पररषदको महासगचि 

िा सो िन्दा मागथका सि ैपदमा कजम्तमा एक कार्ाकाल पदागधकारी रहेको हुनु पनेछ। नीिको 
र्ोग्र्ता गरै-आिासीर् नेपाली सिं अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदको विधानको दफा ५ अनसुारको 
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हुनपुने छ। अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदमा आफ्नो  मलुकुको प्रघतघनगध चर्न गदाा राजरिर् 

महागधिेशनमा सहिागग सम्पणूा र्ोग्र् मतदाताहरुल ेमतदान गना पाउनेछन।् 
 

२३.२.५ घनिााचन सभमघतल ेघनिाागचत पदागधकारी तथा सदस्र्हरुलाई प्रमाण पर प्रदान गनेछ।  
 

 २३.२.६ घनिााचन एक व्र्क्ती एक मतको भसद्धान्त िमोजिम सम्पन्न हुनेछ । 
 

२३.२.७ अन्तराजस्िर् समन्िर् पररषद सदस्र् उमेद्िार तथा राजरिर् समन्िर् पररषद्का सि ैउम्मदेिारले  

सिंको आचार सहंहतामा भलखखत प्रघतिद्धता गरी उम्मदेिार मनोनर्न फारमका साथमा पेश गनुा पने छ ।  
कुन ैरािनघैतक, िातीर् िा धाभमाक ससं्थाको साधारण सदस्र् िाहेक अन्र् कुन ैपद धारण गरेको िए सो पद  

त्र्ाग गरेको भलखखत िानकारी पघन मनोनर्न फारमका साथ ्पेश गनुा पने छ । 
 

पररच्छेद १० 
कोष तर्ा लेखा पररिण 

२४.   कोष    

२४.१ राजरिर् समन्िर् पररषद स्पेनको आफ्नो कोष हुनेछ िसमा सदस्र्ता  शलु्क,  सरकारी  अनदुान,  व्र्जक्त  िा  
ससं्थािाट  प्राप्त  अनदुान,  प्रकाशन सामग्रीहरुको  विकि  वितरणिाट  प्राप्त  रकम,  विभिन्न  

कार्ािमहरुको  आर्ोिनािाट प्राप्त रकमको आम्दानी िागधने छ ।  

२४.२. कोषको रकम राजरिर्  समन्िर् पररषदको नाममा िैंकखाता खोली िम्मा गररने छ । 
२४.३ राजरिर्  समन्िर्  पररषदका  कोषाध्र्क्षको  हस्ताक्षर  अघनिार्ा  हुने  गरी अध्र्क्ष  िा  

  महासगचि को हस्ताक्षरिाट उक्त खाता सञ्चालन गररने छ । 
२४.४ राजरिर् समन्िर् पररषदल ेघनर्कु्त  गरेका लेखा परीक्षक द्िारा िावषाक रुपमा लेखा 

  परीक्षण गररनेछ ।   

२४.५ लेखा परीक्षकको प्रघतिेदन अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषद र राजरिर् समन्िर् पररषदका सम्पणूा पदागधकारी 
तथा सदस्र्हरुलाई उपलब्ध गराइनेछ । 

२४.५  राजरिर्  महागधिेशनिाट  पाररत  आगथाक  र  प्रगघत  प्रघतिेदनको एक कपी अन्तराजस्िर् पररषदलाई पिाउन ु

पने छ । 
 

 

२५ लेखा र लेखा परीिण- 

              पररषदको आर् व्र्र्को वििरण त्र्स देशलेअपनाएको लेखा प्रणली िमोजिम राखखने छ।  लेखा परीक्षण िए पश्चात 

लेखापरीक्षकल े प्रत्रे्क िषा पररषदको लेखाको लेखापरीक्षण गररहदएको प्रघतिेदन एक प्रघत अन्तरााजरिर् समन्िर् 

पररषदमा पेश गनुापने छ | पररषदको लेखा तथा काम कारिाहीको सम्िन्धमा अन्तरााजरिर् समन्िर् पररषदल े

अनगुमन गना सक्नकुा  साथै  अनगुमन  गदाा  पररषदको  लेखा सम्िजन्ध सम्िकाम  कारिाहीमा  कुन ै  सधुार  गना 
आिश्र्क  देखखएमा  अन्तरााजरिर्  समन्िर्  पररषदल े  आिश्र्क  घनदेशन  हदनसक्न े  छ  ।  सो िमोजिम हदइएको 
घनदेशनको पालना गनुा पररषदको कताव्र् हुनेछ । 

 



20 

 

 

२६. सघंको बैंक खाता  
िैंक खाता पररषदको नाममा राजरिर् समन्िर् पररषदल े सञ्चालन गनेछ । खातािाट सि ै प्रकारका चेकहरु िा 
आदेशहरुको िकु्तानीका लागग र्स विधानको दफा २४.३ मा तोककए िमोजिमका दईु िना पदागधकारी िा घनिहरुल े

तोककएको दइु िना व्र्जक्तिाट सही गररनेछ । 
 

पररच्छेद ११ 

२७. ववववध 

 

२७.१  ववधानको व्याख्या 
 

र्ो विधानको व्र्ाख्र्ा गने अगधकार अन्तराजरिर् समन्ि पररषदको विधान सभमघतमा घनहहत रहने छ । 
 

२७.२. ववधानको  शसोधन 

 

र्स विधानको कुनपैघन धारा उपधाराको शसंोधन खारेिी तथा थपिट िा पररितान गने प्रस्ताि कार्ाकारी 
सभमघतको सदस्र्हरु मध्रे्िाट २५ प्रघतशतल ेपेश गना सक्न ेछ । तर प्रस्ताि पेश गनुा अघि अन्तरााजरिर् 

समन्िर् पररषद सदस्र् माफा त अन्तराजरिर् समन्िर् पररषदको परामशा भलन ु पनेछ । र्सरी पेश 

गररएको प्रस्ताि विशषे अगधिेशनद्धारा दइु घतहाई िहुमतको आधारिाट पाररत गना सक्ने छ । विधानको कुन ै

पघन धाराहरु खारेि िा ससंोधन गने प्रस्ताि पाररत िएमा सो प्रस्ताि तरुुन्त लाग ुहुने छ। 
 

 

२७.३.  अन्य सघं ससं्र्ािरुसँगको सहकार्ाता 
 

राजरिर् समन्र्ि पररषदल ेर्स विधानमा उल्लेख गररएका उद्देश्र्हरु प्राजप्तका लागग नेपाली एि ंगरै नेपाली 
सिं ससं्थाहरु सूँग सहकार्ा तथा विभिन्न गघतविगधको समन्िर् गना सक्नेछ । 

 

२७.४. राष्ट्रिय समन्वय पररषदको ववघटन 

 

;Dk"0f{ klGhqm[t ;b:ox?sf] b'O{ ltxfO ;b:on] x:tfIf/ ul/ cGt/fli6« ;dGjo kl/ifbdf 

a'emfPdf /fli6«o ;dGjo ;ldtL lju7g x'g]5 . ;f] ldtLn] al9df # dlxgf leq ljz]if 

/fli6«o dxflwj]zgn] gofF /fli6«o ;dGjo kl/ifb u7g ug{]5 . /fli6«o ;dGjo kl/ifb 

lju7g eO{ gofF sfO{;ldtL u7g x'g g;s]df ;+:yfsf] ;DklQ tyf sf]if :jt cGt/fli6«o 

;dGjo ;ldtLnfO{ x:tfGt/0f ug{ ;lsg]5 . 

 

२७.५. लाग ूिुने काननू 

 

र्ो विधान र राजरिर् समन्िर् पररषदको हकमा स्पेनको प्रचभलत काननूले  िजिात गरेको हद िाहेक 

गरैआिासीर् नेपाली सिंको विधान लाग ूहुनेछ । 
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अनुसूिी–१ 
 

सिंको प्रतीक गचन्हःदईु अधा ितृ्तको िेराभिर अगं्रेिी िूलो अक्षरमा लेखखएको अक्षर मागथ दईु हहमालहरुको िीचमा उदाउदै 

गरेको सरू्ा र तल्लो अधा ितृ्तमा अगं्रेिी िाषाको िुलो अक्षरमा FOR NEPALI BY NEPALI  

लेखखएको गचन्ह न ैसिंको प्रतीक गचन्हको नमनुा हुनेछ ।  

 
 

राजरिर् समन्िर् पररषद  

 
 

प्रतीक गिन्िको आर्थ वा पररिाषा: 
         उदाउूँ दै गरेको सरू्ाले गरैआिासीर् नेपालीहरुको अभिलाषा, दईु हहमालहरु नेपाल, ले गरै आिासीर् नेपालीहरु “FOR 

NEPALI BY NEPALI” ले सिंको मन्र र दईु अथा ितृ्तहरुको िेराले पथु्िीको प्रघतघनगधत्ि गछा  । 
 

अनसुिूी–२ 
 

कार्ाालर्को छापः सिंको अन्तराजरिर् पररषद र राजरिर् पररषदको कार्ाालर्को छाप गोलाकार, गोलाकार भिर नेपाली र 

अगं्रेिी िाषामा सिंको “नाम गरै आिासीर् नेपाली सिं  (Non Resident Nepali Association ) लेखखएको र त्र्स भिर दईु 

अधा गोलाकार ितृ्तहरु, घतनीहरुकिीचमा NRNA  िीक त्र्सकैको मघुन NCC SPAIN नामलेखखएको अगं्रेिी िूला अक्षरमा 
NRNA लेखखएको िीक मागथ दईु हहमालको चुचुराहरुको िीचमा उदाउन्दै “गरेको सरू्ा र तल अगं्रेिी  अक्षरमा FOR NEPALI 

BY NEPALI लेखखएको िाक्र् हुनेछ । 
 

 

अनसुिुी– ३ 
 

कायाथलयको लेटर िेडको नमनुा अगं्रेिी िाषामा देिाय बमोष्ट्िम िुनेछ- 

 
 
 
 
 

अनुसुिी– ४ 
 

आिेदन फारमको नमुना  
 

अनसुिुी– ५ 
 

सिंको पररचर्परको नमनुा अगं्रेिी िाषामा देहार् िमोजिम हुनेछ- 

 
 



22 

 

 
 
 
 
 

अनसुिुी– ६ 
 
 

 

शपर् 

 

म सत्य ननरठापूवथक एव ंवववेक पूवथक सपर् भलन्छु कक गरैआवासीय नेपाली सघं स्पेनको यो ववधान र यसको अधीनमा बन्ने 

ननयम उपननयमिरुको पालना गनेछु । म कहिल्य ै पनन ववधानले मलाई हदएका अष्ट्ख्तयारीको दरुुपयोग गने एव ं पदको 
गोपननयता िगं गने कायथ गने छैन । म गरै आवासीय नेपाली सघंको मुल्य र मान्यतािरुलाई सदा सवाथेेकृरटताका सार् 

आत्मासात गने  प्रनतवद्धतालाई अभिव्यकत गदथछु । 
 

।।समाप्त।। 
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बबधान सभमनत २०१७-२०१९  
;+of]hs  M– s[i0f k|;fb e';fn 

 

;b:o   M– nf]s aGw' a:g]t 

 

;b:o   M– ljzfn 9'uf+gf 

 

;b:o   M– /fd rGb| kf}8]n 

 

;b:o   M– u+uf e';fn 
  


