Terms of Reference

Media and Publication Committee, Non-Resident Nepali Association,
International Coordination Council

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद मेडिया तथा पष्ट्ललकेशन सममततको तनदे मशका
सच
ू ी

(क) परिचय

गैिआवासीय नेपाली संघको सञ्चाि नीति ियाि गनन, संघ ि सञ्चािमाध्यम बीच प्रभावकािी समन्वय
गनन, संघका गतिववधिहरु सबै िहसम्म तिटो िरििो ि सहज ककससमले परु याउने
्
माध्यमको ववकास
गनन िथा सच
ू ना प्रवाह सम्बन्िी अन्य कायनहरु गर्दै संघप्रतिको िािणा आमरुपमा सकािात्मक बनाउने
कायन गनन अन्ििानष्ट्रिय समन्वय परिषर्दको ०० औं बैठकले संघका प्रवक्ताको संयोजकत्वमा मेडिया िथा
पष्ट्ललकेशन ससमति (Media and Publication Committee) गठन गिे कोि । यस ससमतिले यो तनर्दे सशका
सच
ू ी (Terms of reference) अनस
ु ाि कायनसम्पार्दन गनेि ।
(ख) उद्देश्यहरु

१) संघको सञ्चाि नीति ियाि गने ।

२) संघका गतिववधिबािे सञ्चाि माध्यमबाट तिटो ि िरििो सच
ू ना प्रवाह गनन र्दे श सभत्र ि बाहहि
िहे का नेपाली सञ्चाि माध्यमहरुको सच
ू ी ियाि पािी सम्पकन स्थावपि गने ि आवश्यकिा
अनस
ु ाि सहकायन गने।

३) सच
ू ना प्रवाहका लाधग ववसभन्न सामाष्ट्जक सञ्जालहरु िथा ववद्यि
ु ीय माध्यमहरुको उपयोग
गने।

४) संघका गतिववधिहरु सावनजतनक गनन आवश्यक प्रकाशनहरु गने।

५) गैिआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा गिे को आधथनक लगानीको िथ्याङ्क संकलन गिी प्रकासशि
गने।

६) गैिआवासीय नेपालीहरुद्वािा नेपालमा सञ्चासलि सामाष्ट्जक िथा कल्याणकािी परियोजनाहरुको
िथ्याङ्क संकलन गिी प्रशािण गने।

७) संघका महत्वपण
ू न र्दस्िावेजहरु संकलन गने ि आवश्यकिा अनस
ु ाि प्रकासशि गने।

८) सञ्चािमाध्यममा प्रकासशि हुने गैिआवासीय नेपाली संघ ि नेपाली िायस्पोिा सम्बन्िी लेख
िचना िथा जानाकािीको संकलन गने ि समीक्षा गने।

९) संघले उठाएका ववषय िथा नेपाली िायस्पोिाबािे लेख िचना लेख्न सक्ने व्यडक्तहरुको पहहचान
गने ि तनयसमिरुपमा लेख िचनाहरु प्रकासशि गनन असभप्रेरिि गने।

१०) संघका सोभेतनयि लगायिका तनयसमि प्रकाशनमा सहयोग गने।

११) संघले ष्ट्जम्मेवािी हर्दएका सञ्चाि िथा प्रकाशन सम्बन्िी अन्य कायनहरु गने।

(ग) कायनववधि:

१) माधथ उल्लेखखि कायनहरु सम्पार्दन गनन बढीमा २१ सर्दस्यीय ससमति गठन गरिने ि । ससमतिमा

आवश्यकिा अनस
ु ाि सर्दस्यहरु मध्येबाट सहसंयोजक िोककनेि। यसैगिी ससमतिमा बढीमा ५
जनासम्म सल्लाहकाि िाखखने ि ।

२) कायनर्दलको बैंठक आवश्यकिा अनस
ु ाि िीन महहनाको अन्ििाल भन्र्दा हढलो नहुने गिी बस्नेि ।
बैठक ववद्युिीयमाध्यम वा प्रत्यक्ष भेटघाटबाट हुनेि।
३) कायनर्दलले तनयसमिरुपमा प्रगति ववविण अन्ििानष्ट्रिय समन्वय परिषर्दमा पेश गनेि।

४) िोककएको ष्ट्जम्मेवािी िोककएको समय सभत्र पिु ा गनन असमथन हुने िथा िीन महहना सम्म
कायनर्दलको सम्पकनमा नआउने कायनर्दल सर्दस्यलाई ष्ट्जम्मेवािीबाट स्वि: मक्त
ु हुनेि अथवा सचेि
गिाई मक्त
ु गरिनेि ।
५) प्रकाशनमा लाग्ने खचन सकेसम्म ववज्ञापनमार्नि कायनर्दल आर्ैं ले जुटाउने ि वा अन्ििानष्ट्रिय
समन्वय परिषर्दलाई अनिु ोि गरिने ि।

६) कायनर्दलले तनर्दे सशका सच
ू ीको संशोिन प्रस्िाव अन्ििानष्ट्रिय समन्वय परिषर्दमा पेश गनन सक्नेि।
७) कायनर्दलको कायनकाल नवौं गैिआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशनसम्म िहनेि।
८) आवश्यकिा अनस
ु ाि अन्य कायनववधि कायनर्दलको बैंठकले गनेि।
(घ) ससमति
सल्लाहकािहरु: ससमतिको बैठकले िय गने ।
संयोजक:

भष
ू ण तघसमिे , प्रवक्िा- गैिआवासीय नेपाली संघ अन्ििाष्ट्रिय समन्वय परिषर्द

सहसंयोजक:

१. हे मन्ि काफ्ले, अरिे सलया
२. ववजय तघसमिे , अमेरिका
३. धचिन शमान, बेलायि

सर्दस्यहरु:

१. डिल्ली ढकाल, अरिे सलया

२. बष्ट्ु ध्र्दसागि तघसमिे , न्यष्ट्ू जल्याण्ि
३. िामचन्र धगिी, मलेससया
४. ककसन िाई, हङकङ

५. आनन्र्द कोइिाला, जापान
६. हर्दल कुमाि श्रेरठ, किाि
७. मेघिाज सापकोटा, यए
ु इ
८. बसन्ि िानाभाट, स्पेन

९. र्खणन्र भट्टिाई, बेलायि
१०. प्रजय शक्
ु ला, बेलायि

११. होम प्रसार्द लम्साल, अमेरिका

१२. आङ तिरिङ शेपान, अमेरिका
१३. गोकुल लासमिाने, क्यानिा

(ङ) ससमति सर्दस्यहरुको चयन ि ष्ट्जम्मेवािी:

माधथ उल्लेखखि उद्देश्यमा योगर्दान गनन चाहने व्यडक्तहरुलाई एनसससस अध्यक्ष सहहिको आईससससको

ईमेलमा आव्हान गरिएको धथयो। सर्दस्य स्वयमको आग्रहमा वा सम्बष्ट्न्िि र्दे शको एनसससस

अध्यक्ष वा क्षेत्रीय संयोजकको ससर्ारिस/जानकािीमा वा संयोजक स्वयमले पहहचान गिी
सर्दस्यहरुको चयन गरिएको हो। सर्दस्यहरुको चयन सकेसम्म बबसभन्न क्षेत्रको प्रतितनधित्व हुने
गिी गरिएको ि। ससमतिका सबै सर्दस्यहरुले स्वेच्िा पव
न सामाष्ट्जक कायनका रुपमा (voluntarily)
ू क
योगर्दान गने िन ्।

(च) ससमति सर्दस्यहरुको ष्ट्जम्मेवािी:

माधथ उल्लेखखि उद्देश्यमा सबै सर्दस्यहरुले आ-आफ्नो िर्नबाट सहयोग गनेिन ् । िि सहजरुपमा

कायनसम्पार्दन गनन ससमतिको बैठकमा आपसी सहमति अनस
ु ाि ष्ट्जम्मेवािी बााँिर्ााँि गरिने ि।
ससमतिको बैठकबाटै ष्ट्जम्मेवािी हे िर्ेि पतन हुन सक्नेि। ससमतिले गनप
ुन ने कायनहरुको ववस्िि
ृ ववविण
ि संघको संचाि िथा प्रकाशन नीति ससमतिको तनमानण पति िय गरिने ि ।
(समाप्त)

