
 

 

 

Membership Information System (MIS) 

& Data Protection and Privacy Policy 

प्रश्नोत्तर (FAQ) 

 

१) संघको Membership Information System (MIS) भनेको के हो ?  

अनलाईन माध्यमबाट गरैआवासीय नेपाली संघको सदस्यताको आवेदन ललन र सदस्यताको व्यवस्थापन गनन संघले तयार 
पारेको प्रणालीलाई Membership Information System (MIS) भननन्छ । “Smart NRNA App” IOS तथा 
Android Store मा उपलब्ध छ र यसलाई डाउनलोड गरी सदस्य बन्न सककन्छ ।  

 

२) सदस्यताको आवेदन र व्यवस्थापन गनन ककन एमआइएसको आबश्यकता पयो? 

संघको सञ्जाल ८५ देशमा फैललएको छ र यसका करीब एक लाख ७ हजार (2021-2023) सदस्यहरु छन ्। आउँदा ददनहरुमा 
सदस्यहरु लाखौं संख्यामा वदृ्धध गराउने] उद्देश्य रहेको छ । लाखौ सदस्यहरुको व्यवस्थापन गनन प्रववधध प्रयोगले मात्र सभंव 
छ । यस प्रणालीबाट सदस्यता बन्दा ननम्न फाइदा हुन्छन ।  

 सदस्यहरुको व्यवस्थापन गनन सजजलो हुन्छ । 
 परम्परागत कागजमा आधाररत सदस्यता आवेदन प्रणाली भन्दा यस प्रणालीमा सदस्यहरुको  वववरण सुरक्षित 

हुन्छ । 
 सदस्यहरुले आफ्नो सदस्यता पररचयपत्र (membership card) आफ्नो मोबाईल डडभाइसमा प्राप्त गनन सक्छन ्।   
 सदस्यताको डेटा तयार गनन र पररचयपत्र तयार गनन लाग्ने करोडौँ रुपयैाँ संघले बचत गछन ।   
 सदस्यता शुल्क अनलाईन प्रणालीबाट नतनन सककने हुदा आधथनक पारदलशनता कायम रहन्छ ।  
 सदस्य र संघ बबच लसधा सम्पकन  स्थापना गनन संभव हुन्छ ।  
 सदस्यहरुले संघको गनतववधीको जानकारी आफ्नो मोबाईल डडभाइसमा प्राप्त गनन सक्छन ।  
 सदस्यहरुले पाउने सहुललयतको जानकारी आफ्नो मोबाईल डडभाइसमा प्राप्त गनन सक्छन ।  
 संघको बबलभन्न ननकायमा हुने ननवानचन लगायतका कायनक्रममा सहजरुपमा भाग ललन सक्छन । 
 नक्कली सदस्य वा नक्कली महाधधवेशन प्रनतननधी बनाइ ननवानचनमा प्रभाव अवस्थाको अन््य हुन्छ । 

      

 
३) एमआईएस प्रणाली संघले कहहले देखि शरुु गरेको हो ?  
संघको सन ्२०१५–२०१७ को कायनकालमा यस प्रणालीको थालनी गररएको धथयो । प्रववधधको तीव्र ववकास तथा सदस्यहरुको 
वववरणको सुरिाको ववषय संवेदनलशल बन्दै गएकोले यस प्रणालीलाई थप ववकलसत गररएको हो । SMART NRNA को ११ 
वटा अङ्ग मध्येको एमआइएस एउटा अङ्ग हो । 

! 



 

४)  परम्परागत कागजमा आधाररत सदस्यता आवेदन प्रणालीमा सदस्यको वववरण ककन र कसरी डेटा 
असुरक्षित हुन्छ ?  
 

संघको सदस्य बन्न सम्बजन्धत देशमा कम्तीमा पनन २ वषन बसोबास गरेको प्रमाण पेश गनुन पनेहुन्छ । यसको लाधग 
सदस्यताका लाधग आवेदन भदान आफ्नो पासपोटन, ड्राईलभङ लाइसेन्स, वा स्थायी बसोबास काडन जस्ता अ्यन्त व्यजक्तगत, 
गोप्य र मह्वपणून कागजात पेश गनुनपछन । यी कागजपत्रमा जन्म लमनत, ठेगाना जस्ता संवेदनशील र गोप्य व्यजक्तगत 
जानकारी रहेका हुन्छन ्। कनतपय देशमा उम्मेदवार वा समुदायका अगवुाहरुले घर घरमा गएर यस्ता कागजपत्र संकलन गने 
गरेका छन ्। यसरी सकंलन गररएका काजगपत्र राजरिय समन्वय पररषद्का पदाधधकारीहरुलाई बझुाइन्छ । कागजपत्रलाई 
ववद्यतुीय स्वरुपमा ढाल्ने काम गने व्यजक्त पनन फरक हुन्छ । ववद्यतुीकरण गररएको वववरण व्यजक्तगत कम्प्यटुरको हाडन 
ड्राईभमा राखखने गररन्छ । कागजी आवेदन र कागजपत्रको प्रनतललवप भौनतक रुपमा सुरक्षित राख्न स्थाई कायानलय नहँुदा 
पदाधधकारीको घर वा व्यजक्तगत कायानलयमा राखखने भएकोले ती कागजपत्र कुन ैपनन बेला चोरी हुनसक्ने, नरट हुनसक्ने वा 
हराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अतः परम्परागत कागजमा आधाररत सदस्यता आवेदन प्रणालीबाट सदस्यहरुको वववरण 
सुरक्षित राख्न सककने सम्भावना न्यनू रहन्छ । जसका कारण राजरिय समन्वय पररषद्हरु काननूी झमेलामा पने सम्भावना 
रहन्छ । ्यसैले अनलाइन प्रणालीबाट सदस्यको आवेदन ललन र अन्तरानजरिय मापदण्ड अनसुार सदस्यहरुको वववरण सुरक्षित 
गनन एमआइएस प्रणालीको प्रयोग गनुन आवश्यक छ । 

 

 
५) एमआइए प्रणालीमा सदस्यहरुको वववरण कसरी सरुक्षित गररएको हुन्छ ? 

आफ्नो कम्पटुर वा मोबाइल डडभाइस प्रयोग गरेर सदस्यहरु आफैँ ले ननवेदन ददन सक्ने भएकोले आधधकाररक व्यजक्त भन्दा 
अन्य व्यजक्तहरुले सदस्यहरुको डेटा हेनन पाउँदैनन ्। सदस्यले पेश गरेको कागजपत्रहरु संघको सधचवालयको कम्प्यटूरको सभनर 
वा हाडन ड्राईभमा राखखदैँन सो वववरणहरु अन्तरानजरिय मापदण्ड अनसुारको क्लाउडमा जान्छन ्। क्लाउडबाट कागजपत्र डाउनलोड  
गनन नसककने व्यवस्था गररएको छ । सदस्यताको प्रमाखणकरण गरेपनछ आवश्यकता अनसुार कागजपत्र डडललट गने सककने 
व्यवस्था पनन गररएको छ । सदस्यहरुले पेश गरेको डकुमेन्ट हेरर सदस्यता प्रमाखणकरण गने अधधकार राजरिय समन्वय 
पररषद्ले तोकेका व्यजक्त (एडलमन)लाई मात्र ै ददइएको हुन्छ । प्रमाखणकरण गने व्यजक्तले संघसँग Non-disclosure 

agreement (NDA) गरे पनछ मात्र यस्तो अधधकार ददईन्छ । राजरिय समन्वय पररषदका एडलमन र संघको सधचवालयको 
सुपर एड्लमन बाहेक अरु कसलेै सदस्यहरुको वववरण हेनन सक्दैन । संघको अध्यि, महासधचव, सधचवालयको प्रमुखलाई समेत 
यो अधधकार ददइएको हँुदैन । एडलमन र सुपर एड्लमनले कुन लमनत, कुन समय, कुन कम्प्यटूरबाट सदस्यको वववरण हेयन 
्यसको रेकडनको दैननक लग रहने व्यवस्था गररएको छ । सदस्यले कुन समयमा सदस्यता आवेदन ददयो, कुन समय 
प्रमाखणकरण गयो सबकैो रेकडनको दैननकी लग पनन राखे्न गररएको छ । एडलमन वा सुपर एडलमनले ननयतबस ्केही अननैतक 
कायन गरेमा यसको रेकडन पनन हेनन सककन्छ । ्यस्तो अननैतक काम गरेको पाइए जजम्मेवार व्यजक्त काननूी दायरामा उलभनपुछन 
।  
 
  
६) काठमाडौँस्स्थत संघको सचिवालयले नेपाल बाहहर बस्ने सदस्यहरुको वववरण ललनु स्थानीय कानूनी 
ववपररत हुन्छ ? 

राजरिय समन्वय पररषद् माफन त आवेदन ददने सदस्यहरु नेपालमा दतान भएको गरैआवासीय नेपाली संघका सदस्यहरु हुन ्। 
सदस्यता जारी गने अधधकार राजरिय समन्वय पररषद्लाई ददइएको छ । प्रववधध उपलब्ध नहँुदा राजरिय समन्वय पररषद्हरुले 
सदस्यहरुले पेश गरेको वववरण हेरी सदस्यताको प्रमाखणकरण गरेपनछ सदस्यहरुको वववरण (नाम, जन्म लमनत, ठेगाना, ईमेल, 

 
@ 



 

र फोन नम्बर) संघको सधचवालयलाई पठाउने गथे भने उनीहरुको कागजपत्रको सुरिाको ग्यारेन्टी राजरिय समन्वय पररषद्ले 
गथे । तर एक दईु बाहेक अन्य राजरिय समन्वय पररषद्हरुले अन्तरानजरिय मापदण्ड अनसुारको क्लाउडमा सदस्यहरुको 
कागजपत्र सरुक्षित राख्न नसकेको जस्थनत छ । अतः आफ्ना सदस्यहरुको डकुमेन्टको सुरिा गनुन संघको दानय्व हो । यसको 
लाधग एमआइएस प्रणाली अपनाउन ुआवश्यक छ । कुन ैपनन व्यजक्तलाई एनआरएनए जस्तो सामाजजक ससं्थाको सदस्य 
बन्न नसैधगनक अधधकार हुन्छ र सदस्यले आफ्नो सहमनतले आफ्नो कागजपत्र आफू बसेको देश भन्दा बादहर पेश गनन सक्छ 
। जस्तोः अन्तरानजरिय रेडक्रस, रोटरी क्लबमा सदस्य बन्न कुन ैकाननूले रोक्दैन । अतः नेपालमा दतान भएको संस्थाको 
सदस्य बन्न ससं्थाले तोकेको मापदण्ड अनसुार सदस्यताको आवेदन नेपालमा पेश गनुन गरैकाननूी हँुदैन । 

 

७) सदस्यहरुको वववरण कहााँ–कहााँ प्रयोग गररन्छ ? 

संघले संकलन गरेका सदस्यको वववरण संघको प्रशासननक कायनमा मात्र प्रयोग गररन्छ । संघको Data Protection and 
Data Security Policy  र सदस्यहरुले पालना गनुन पने 'Terms and Conditions'  मा उल्लेख गररए अनसुार सदस्यहरुको 
सहमनतमा संघका प्रशासननक गनतववधधमा वववरणको प्रयोग गररन्छ (जस्तैः संघका आधधकाररक सचूना पठाउने, मतदाता 
नामावली वेभसाइटमा न्यनुतम वववरण प्रकाशन गने)। संघको केन्रीय प्रणालीमा सकंलन भएको सदस्यको वववरण सम्बजन्धत 
राजरिय समन्वय पररषदलाई उपलब्ध गराईन्छ । राजरिय समन्वय पररषदले ननवानचनको प्रायोजनको लाधग ननवानचन सलमनत 
वा अनलाइन मतदान गनुनपने भएमा भेण्डरलाई आवश्यक अनसुार सदस्यको न्यनु्तम वववरण उपलब्ध गराइनेछ । संघको 
Data Protection and Data Security Policy ववषयको जानकारी ददइएको छ । 

 

८) के एमआइएस Data Protection and Privacy अन्तरानस्रिय मापदण्ड अनुसारको (जस्तै युरोपको 
General Data Protection Regulation) मापदण्ड अनुसार बनेको छ ? 

अवश्य पनन, एमआइएस अन्तरानजरिय मापदण्ड अनसुार बनाइएको छ । संघले अपनाएको Data Protection and Data 
Security Policy, General Data Protection Documents र सदस्यहरुले पालना गनुनपने 'Terms and Conditions' 
एमआइएसमा सावनजननक गररएको छ, सदस्यहरुले आवेदन ददनभुन्दा पदहले यसको अध्यन गरी आफ्नो सहमनत ददएपनछ 
मात्र आफ्नो वववरण ददनसक्छन ्। संघको नीनतसँग असहमत हुने अधधकार व्यजक्तमा सरुक्षित रहन्छ । 

 

९) एमआइएसले कसरी नक्कली सदस्य वा नक्कली महाचधवेशन प्रतततनचध बनाउन रोक्छ ? 

एमआइएसलाई कडाइका साथ लाग ूनगदान अयोग्य व्यजक्त पनन सदस्य हुने सम्भावना रहन्छ । पजञ्जकृत सदस्यहरुको 
संख्याको आधारमा महाधधवेशन प्रनतननधधको संख्या ननधानरण हुने भएकोले अयोग्य व्यजक्तलाई सदस्य बनाई मतदाताको 
संख्या बढाउने सम्भावना हुन्छ । प्रनतननधधको रेकडन एमआइएसमा नरहँदा मतदाता सक्कली हो वा नक्कली हो ्यसलाई 
स्वतन्त्र रुपमा प्रमाखणत गनन कदठन हुन्छ र पदाधधकारीले मतदाता भएको प्रमाखणत गनुनपने अवस्था आउँछ । प्रमाखणत गने 
पदाधधकारीको ननयत खराब भएमा अयोग्य व्यजक्त पनन मतदाता बन्न सक्छ । 

११) एमआइएसमा  Artificial Intelligence Technology कसरी प्रयोग गररएको छ ? 

सही व्यजक्तहरु मात्र सदस्य बन्न सकुन ्भन्ने उद्देश्यले सदस्यको अनहुारको सेजल्फ र कागज–पत्रमा भएको फोटोलाई 
Artificial Intelligence Technology ले म्याच गराउने प्रववधधको प्रयोग गररएको छ । दीघनकालमा सदस्यता प्रमाखणकरणमा 
मानवको सलंग्नता नगराई पणूनरुपमा Artificial Intelligence technology को प्रयोग गने योजना छ, ताकक मानवीय 
कारणले सदस्यहरु वववरण चुहावटको सम्भावना शून्य होस ् । सदस्यले आफ्नो अधधकार आफैँ ले प्रयोग गरोस ्र उसको 

# 



 

अधधकार अरु कसलेै दरुुपयोग नगरोस ् (जस्त ैअनलाइनबाट मतदान हँुदा) भन्नका लाधग पनन Artificial Intelligence 
Technology प्रयोग गरी फेस भेररकफकेसन प्रववधध प्रयोग गनुन जरुरी छ । 

 

१२) एमआइएसको प्रयोग गनन सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई सहज हुन्छ ? 

अवश्य पनन, प्रववधधसँग कम ज्ञान राखे्न गरैआवासीय नेपालीहरुलाई सरुुमा एमआइएस प्रयोग गनन कदठन हुन सक्छ । 
उम्मेदरवार वा राजरिय समन्वय पररषद्का पदाधधकारीहरुले कागजी फाराम भनन, फोटो खखच्न, फाराम सम्बजन्धत ठाउँमा पेश 
गनन सहयोग गने चलन पदहले पनन धथयो । उहाहँरुले प्रववधधको प्रयोगको लाधग पनन सहयोग गनुनहुनेछ भन्ने हामीले अपेिा 
गरेका छौं । नेपालमा पनन सम्पणून नेपालीहरुलाई डडजजटल राजरिय पररचयपत्र ददने सरकारले ननणनय गरेको छ । सब ैनेपालीहरु 
आफैले प्रववधधको प्रयोग गनन सक्दैनन ्। जनप्रनतननधध वा सरकारी ननकायले सहयोग गरेका हुन्छन ्। ्यसैले राजरिय समन्वय 
पररषद्हरुका पदाधधकारीहरुले प्रववधधमा कम ज्ञान भएका गरैआवासीय नेपालीहरुलाई सहयोग गनन अनरुोध गदनछौ । 
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