Terms of Reference
NRNA Foundation Sub-committee
एनआरएनए फाउण्डेशन उपसमितिको कार्य वििरण:
१.

पररचर् :
गैरआवासीय नेपाली संघको ववधान २०१७ को पररच्छे द ८ को धारा २६.५ ले एनआरएनए
फाउण्डेसनको व्यवस्था गरे को छ । एनआरएनए फाउण्डसनलाई सामाजिक सेवा गने एक
अन्तरााजय य परोपकारी संस्थाका पमपमा पररकपनपना गररएको छ । यस फाउण्डेसनलाई मत
् ा
पमप ददन हालको अन्तरााजय य समन्वय पररषद्ले Mega Projects अन्तगात संघका
कोषाध्यक्ष श्री दहक्मत थापाको संयोिकत्वमा एक उपसममतत गठन गरे को छ ।

२.

उपसमितिको कार्य वििरण :
यस उपसममततको काया वववरण (Terms of Reference) तनम्न बमोजिम ह्ने छ ।
२.१
संघको ववधानको प्रावधान र भावना अन्पमप फाउण्डेसन स्थापनाका

लागग

आवश्यक कागिात (Documents) तयार र फाउण्डेसनलाई प्रभावकारी बनाउन
आवश्यक बैधातनक एवं नीततगत स्धारका स्झाव तयार पारी तत स्झावलाई
कायाान्वयन गना पहल गने ।

२.२

फाउण्डेसनको उद्दे श्य र कायाववगध प्रयट पाने कागिात तयार पाने ।

२.३

फाउण्डेसन र यसको कोष संचालनको प्रकृया/ववगध सम्बजन्ध कागिात तयार पाने

२.४
२.५

फाउण्डेसनको संचालनको तनयम/ववतनयम तयार पारी अन्तरााजय य समन्वय पररषद्
बाट अनम
् ोदन गराउने ।

फाउण्डेसनको स्थापना (दताा) का लागग उपयक्
् त दे शहपम छनोट गने र दता प्रकृया
अतघ बढाउने ।

२.६

फाउण्डेसनले पदहलो चरणमा गने कामको वववरण तयार पाने ।

२.७

फाउण्डेसनको श्रोत संकलन योिना तयार पारी कायाान्वय गराउने ।

२.८

फाउण्डेसनको दताा तथा गठन प्रकृया प्रा गरी फाउण्डेसनले गन्ा पने कामको
जिम्मेवारी संघको ववधान बमोजिम संचालक सममततलाई हस्तान्तरण गने ।

२.९

फाउण्डेसनको संचालक सममततलाई फाउण्डेसन संचालनमा सहयोग गने ।

२.१०

फाउण्डेसनमा प्राप्त ह्न आएको साधन श्रोतको लगानी सम्बजन्ध नीतत तनयम
बनाउने ।

३.

उपसमितिको कार्य विधि :
३.१

३.२

उपसममततमा धारा ४ को तपसीलमा उपनलेख भए बमोजिम सपनलहकार, पदागधकारी
र सदस्यहपम ह्ने छन ् । सदस्यहपमको चयन उपसममततका संयोिकले गने छ र सो
को अन्मोदन अन्तरााजय य समन्वय पररषद्ले गने छ ।
उपसममततले सदस्यहपम मध्ये कसैलाई खास कामको लागग जिम्मेवारी (अगधकार
प्रत्यायोिन) ददन

३.३

सक्नेछ ।

उपसममततले प्राववगधक वा कानन
् ी कामको लागग ववशेषज्ञको सहयोग मलन सक्ने
छ ।

३.३

उपसममततको बैठक हरे क २ मदहनाको एक चोटी बस्ने छ । बैठक भौततक पमपमा
एकै स्थानमा िम्मा भएर वा आधत् नक संचारको प्रयोग गरी टे मलफोन तथा
साइबर बाट संचालन गना सककने छ ।

३.४

बैठकको तनणाय इमेल माफात Circulation गररने छ र त्यसमा ७ ददन मभत्र क्नै
प्रततकिया आएन भने त्यो पाररत भएको मातनने छ ।

३.५

बैठकका तनणायहपम सामन्यतया सबैको सहमतीमा गररने छ ।

३.६

उपसममततले गरे का कायाको प्रगती वववरण हरे क आइमसमस बैठकको एक हप्ता
अगाडड कायाालय पदागधकारी सममतत समक्ष पेश गररने छ ।

३.७
४.

संघको सगचवालयले उपसममततको सगचवालयको काया गने छ ।

उपसमितिको सिर्ािधि :
यस उपसममततको पदावगध सन ् २०१९ को अक्टोवरमा आयोिना ह्ने ९औं ववश्व सम्मेलन
तथा अन्तरााजय य महागधवेशनसंगै समाप्त ह्ने छ ।
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।।समाप्त।।

