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मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिाािार धनमााण विकास सधमधत
(गठन) आदे श, २०७५
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत धमधत
२०७६।०३।०९
सं शोिन
मदन भण्डारी प्रौद्योधगक विश्वविद्यालय पूिाािार धनमााण विकास सधमधत ठगठन

2078/1/27

(पविलो सं शोिन आदे श, २०७8
विकास सधमधत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे िायको आदे श जारी गरे को छ ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भः ठ१

यस आदे शको नाम “मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि

विश्वविद्यालय पूिाािार धनमााण विकास सधमधत ठगठन आदे श, २०७५” रिे को छ ।
(२ यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ िुनेछ ।
२.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस आदे शमा,(क
ठक१

"अध्यि" भन्नाले सधमधतको अध्यि सम्झनु पछा ।
"कायाकारी धनदे शक" भन्नाले दफा ९क. बमोशजमको कायाकारी
धनदे शक सम्झनु पछा।

ठख

"तोवकएको" िा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस आदे श अन्तगात
बनेको धनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झनु पछा ।

ठग

"विश्वविद्यालय" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोशजम स्थापना िुने मदन
भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्झनु पछा ।

ठघ

"सदस्य" भन्नाले सधमधतको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले
सधमधतको

ठङ

अध्यि र सधमधतको सदस्य-सशििलाई समेत जनाउँछ।



"सधमधत" भन्नाले दफा ३ बमोशजम गदठत मदन भण्डारी विज्ञान तथा
प्रविधि विश्वविद्यालय पूिि
ा ार धनमााण विकास सधमधत सम्झनु पछा ।



पविलो सं शोिनद्वारा थप ।



पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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३.

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिाािार धनमााण विकास सधमधतको गठनः
ठ१

विश्वविद्यालयको भौधतक, सं स्थागत तथा कानूनी पूिाािार तयार गना मदन भण्डारी

विज्ञान तथा प्रविधि विश्व विद्यालय पूिाािार धनमााण विकास सधमधत नामको एक सधमधत
गठन गररएको छ ।
ठ२ सधमधतको गठन दे िाय बमाशजम िुनेछःठक

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा प्राध्यापकको िै धसयतले अनुभि िाधसल
गरी

प्राविधिक

शशिाको

िेत्रमा

उल्लेख्य

योगदान

पुयााएका

व्यशििरुमध्येबाट नेपाल सरकार मशन्त्रपररषद्बाट धनयुि व्यशि
– अध्यि
ठख

नेपाल सरकार, अथा मन्त्रालयको सिसशिि

– सदस्य

ठग

नेपाल सरकार, शशिा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिसशिि
– सदस्य

ठघ

विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा प्राध्यापकको िै धसयतले अनुभि िाधसल
गरे का व्यशििरुमध्येबाट एक मविला सवित दुई जना

ठङ



– सदस्य

इशन्जधनयररङ, कृवष, पशु विज्ञान, िन विज्ञान, सामाजशास्त्र, व्यिस्थापन,
कानून

िा प्रौद्योधगक वििाको िेत्रमा

प्राध्यापकको अनुभि िाधसल

गरे का प्राध्यापक िा सो सरिका व्यशिमध्येबाट दुई जना– सदस्य
ठि

धनजी

िेत्रमा

विज्ञान

तथा

प्रविधिसँग

सम्बशन्ित

उद्योग

व्यिसायमा सं लग्न व्यशििरुमध्येबाट एक जना

– सदस्य

ठछ

प्रधतवित समाजसेिी व्यशििरु मध्येबाट एक जना

– सदस्य



कायाकारी धनदे शक

ठज

िा

–सदस्य-सशिि

ठ३ उपदफा ठ२ को खण्ड ठघ , (ङ र ठि बमोशजमका सदस्य नेपाल सरकार,
मशन्त्रपररषद्ले धनयुि गनेछ ।
ठ४

उपदफा ठ३

बमोशजम धनयुि सदस्यको पदािधि दफा २२ को अिीनमा

रिी सधमधतको कायाािधिसम्म कायम रिनेछ ।
ठ५ उपदफा ठ४ मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापधन उपदफा ठ३ बमोशजम
धनयुि सदस्यको कायासम्पादन सन्तोषजनक नभएमा नेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले त्यस्तो
सदस्यलाई िटाउन सक्नेछ ।


पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।



पविलो सं शोिनद्वारा थप ।
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तर त्यसरी पदबाट िटाउनु अशघ धनजलाई सफाइ पेश गने मनाधसब मौकाबाट
बशित गररने छै न ।
✂

ठ६ ..............

४.

सदस्यको योग्यता र अयोग्यताः ठ१ दे िायको योग्यता पुगेको कुनै पधन नेपाली नागररक
सदस्य पदमा धनयुशि िुन योग्य माधननेछः¬–

ठ२

ठक

कम्तीमा पैंतीस िषा उमेर पूरा भएको,

ठख

कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि िाधसल गरे को,

ठग

उच्ि नैधतकता कायम गरे को ।

दे िायको व्यशि सदस्य पदमा धनयुि िुन िा त्यस्तो पदमा बिाल रिन

योग्य िुने छै नः–
ठक

उपदफा ठ१ बमोशजम योग्यता नभएको,

ठख

भ्रष्टािार, जबरजस्ती करणी, मानि बेिविखन तथा ओसार पसार, लागू
औषि धबक्री वितरण तथा धनकासी पैठारी, सम्पशत्त शुद्धीकरण,
रािदानी दुरुपयोग, अपिरण, वकते िा नैधतक पतन दे शखने अन्य
फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

५.

ठग

प्रिधलत कानून बमोशजम कालो सूिीमा परे को,

ठघ

सािू को दामासािीमा परे को,

ठङ

ु को आिासीय अनुमधत प्राप्त गरे को ।
कुनै विदे शी मुलक

पद ररि िुने अिस्थाः ठ१ दे िायको अिस्थामा सदस्यको पद ररि िुनेछः¬–
ठक

धनजले आफ्नो पदबाट राजीनामा ददएमा,

ठख

धनजको पदािधि पूरा भएमा,

ठग

दफा ३ को उपदफा ठ५

बमोशजम धनजलाई सदस्य पदबाट

िटाएमा,
ठघ
ठ२

धनजको मृत्यु भएमा ।

उपदफा ठ१

बमोशजम कुनै सदस्यको पद ररि भएमा दफा २२ को

अिीनमा रिी बाँकी अिधिको लाधग अको सदस्य धनयुशि िुन सक्नेछ ।

✂

पविलो सं शोिनद्वारा शझवकएको ।
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६.

सधमधतको काम, कताव्य र अधिकारः ठ१

यस आदे शमा ले शखएका अन्य काम, कताव्य र

अधिकारका अधतररि विश्वविद्यालयको भौधतक, सं स्थागत तथा कानूनी सं रिना तयार गनुा
सधमधतको मुख्य काम, कताव्य र अधिकार िुनेछ ।
ठ२

उपदफा ठ१

को सिासामान्यतयामा प्रधतकूल असर नपने गरी सधमधतको

काम, कताव्य र अधिकार दे िाय बमोशजम िुनेछः–
ठक

विश्वविद्यालय स्थापना गना आिश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गने िा
गराउने र विश्वविद्यालय स्थापना र सिालनका लाधग विस्तृत
पररयोजना प्रधतिेदन तयार गने,

ठख

विश्वविद्यालय सिालन िुनका लाधग कायाालय, प्रयोगशाला, छात्रािास,
शशिक तथा कमािारी धनिास, पुस्तकालय भिन, अधतधथ सदन,
कार्रयाशाला, खुला िेत्र, वक्रडास्थल र फोिोर मैला व्यिस्थापन स्थल
जस्ता भौधतक सं रिनाका लाधग दफा १६ को अिीनमा रिी
आिश्यक जग्गा खररद गने िा जग्गा प्राप्त गना नेपाल सरकारसँग
समन्िय गने ,

ठग

विश्वविद्यालय िेत्र ठकम्लेक्स र यसका सं रिनाको गुरुयोजना तयार
गने,

ठघ

खण्ड ठख िा ठग बमोशजमका सं रिना धनमााण गदाा प्रिधलत कानून
बमोशजम गनुा पने

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन िा प्रारशम्भक

िातािरणीय परीिण गराउने,
ठङ

विश्वविद्यालय स्थापनाको लाधग विषयगत भनाा ताधलका, अनुसन्िान
िेत्र, आिश्यक मानि सं सािन सवितको पररयोजनाको प्रस्ताि तयार
गने,

ठि

विश्वविद्यालयमा

पठन

सम्भावित विभाग र
ठछ

पाठन

गराउने

िा

अनुसन्िान

गराउने

सङ्काय ठफ्याकल्टी को सूिी तयार गने,

विश्वविद्यालय स्थापना तथा सिालनको लाधग सङ्घीय सं सदमा पेश
िुने वििेयकको मस्यौदा तयार गने,

ठज

विश्वविद्यालयसँग सिकाया गनाको लाधग सम्भाव्य उच्ि शशिण
सं स्थािरुको सूिी तयार गने र सम्बन्ि स्थापना गने ,

ठझ

विश्वविद्यालयलाई विधभन्न वकधसमबाट सघाउन सक्ने स्िदे शी िा
विदे शी प्राध्यापक, अनुसन्िानकताा र विशेषज्ञिरुको सूिी तयार गने,
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ठञ

विश्वविद्यालयबाट

स्िीकृत

िुने

गरी

पाठ्यक्रमको

मस्यौदा

र

उपकरणको सूिी तयार गने,
ठट

सधमधतको िावषाक योजना, कायाक्रम र बजेट स्िीकृत गने,

ठठ

प्रिधलत

कानून

बमोशजम

सािाजधनक

खररदका

लाधग

धनमााण,

उपकरण तथा अन्य सामग्री र परामशा सेिाको लाधग बोलपत्र
ठटे ण्डर डकुमेण्ट तयार गने र बोलपत्र आव्िान गने,
ठड

धनमााण काया गराउने, सामग्री खररद गने र परामशादाताको सेिा
धलने,

ठढ

ँ सम्बशन्ित अन्य विषयमा प्रदे श सरकार,
विश्वविद्यालयको विकाससग
जनप्रधतधनधि, स्थानीय ति, स्थानीय नागररक समाज तथा अन्य
सरोकारिालािरुसँग परामशा गने र सुझाि धलने,

ठण

आिश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयका सम्बन्िमा गोिी, कायाशाला,
प्रििन कायाक्रम सिालन गने,

ठत

विश्वविद्यालय स्थापनाको लाधग गनुा पने आिश्यक तयारीका लाधग
अन्य काम गने िा गराउने ।

७.

सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायाविधिः ठ१ सधमधतको बैठक प्रत्येक दुई मविनामा कम्तीमा
एक पटक बस्नेछ ।
ठ२

सधमधतको बैठक अध्यिले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

सदस्य-सशििले अध्यिको धनदे शन बमोशजम बैठक बस्ने सूिना र बैठकको कायासूिी



बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा तीन ददन अगाधड नै सदस्यिरूलाई ददनु पनेछ ।
ठ३

सधमधतको कूल सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रधतशत भन्दा बढी सदस्यिरू

उपशस्थत भएमा सधमधतको बैठकको लाधग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको माधननेछ ।
ठ४

बैठकको अध्यिता सधमधतको अध्यिले गनेछ र धनजको अनुपशस्थधतमा

उपशस्थत सदस्यिरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।
ठ५

सधमधतको बैठकमा बिुमतको राय मान्य िुनेछ र मत बराबर भएमा

अध्यिता गने व्यशिले धनणाायक मत ददनेछ ।
ठ६

सधमधतले

आिश्यकता

अनुसार

नेपाल

सरकारका

अधिकृत, नेपालमा

सिालनमा रिेका कुनै प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सिालनको ज्ञान भएका


पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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विश्वविद्यालयका प्राध्यापक िा कुनै स्िदे शी विज्ञिरूलाई सधमधतको बैठकमा भाग धलन
आमन्त्रण गना सक्नेछ ।
ठ७ सधमधतको धनणाय अध्यि र सधमधतको सशििले प्रमाशणत गनेछन् ।
ठ८

सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाविधि सधमधत आफैले धनिाारण गरे

बमोशजम िुनेछ ।


८. ..............................

९. अध्यिको काम, कताव्य र अधिकारः यस आदे शमा अन्यत्र उशल्लशखत काम, कताव्य र



अधिकारको अधतररि अध्यिको काम, कताव्य र अधिकार दे िाय बमोशजम िुनेछःठ
ठक

सधमधतको समग्र कामको नेतत्ृ ि, रे खदे ख, समन्िय र मागादशान गने ,

ठख

सधमधतको समग्र व्यिस्थापन तथा सधमधतले सम्पादन गनुा पने
कामका सम्बन्िमा कायाकारी धनदे शकलाई आिश्यक धनदे शन ददने,

ठग

सधमधतको

धनणाय

कायाान्ियनको

अनुगमन

तथा

आिश्यक

सिजीकरण गने ,
ठघ

सधमधतको

कामका

सम्बन्िमा

आिश्यकता

अनुसार

विधभन्न

धनकायबीि समन्िय गने।


९क. कायाकारी धनदे शकः ठ१ सधमधतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गना एक कायाकारी
धनदे शक रिनेछ ।
ठ२ कायाकारी धनदे शक पूरा समय काम गने पदाधिकारी िुनेछ ।
ठ३

अथाशास्त्र, इशन्जधनयररङ, आवकाटे क्िर, कानून, व्यिस्थापन, विज्ञान, शशिा,

समाजशास्त्र, प्रौद्योधगक जस्ता विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि िाधसल गरी सम्बशन्ित
िेत्रमा कम्तीमा सात िषाको अनुभि िाधसल गरे का व्यशिमध्येबाट सधमधतले खुल्ला
प्रधतस्पिााको माध्यमबाट धसफाररस गरे का तीन जना व्यशिमध्ये एक जनालाई नेपाल
सरकारले कायाकारी धनदे शक पदमा धनयुि गनेछ।
ठ४ उपदफा ठ३ बमोशजम धनयुि कायाकारी धनदे शकको पदािधि दफा २२ को
अिीनमा रिी सधमधतको कायाािधिसम्म कायम रिनेछ ।


पविलो सं शोिनद्वारा खारे ज ।



पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।



पविलो सं शोिनद्वारा थप ।
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ठ५

उपदफा ठघ

बमोशजम कायाकारी धनदे शक धनयुशिका लाधग सधमधतले

धसफाररस गदाा शैशिक सं स्थाको स्थापना तथा सिालनमा उत्कृष्ट व्यिस्थापकीय र
नेतत्ृ िदायी भूधमका धनिााि गरे को व्यशिलाई प्राथधमकता ददनु पनेछ ।
ठ६

उपदफा ठघ

बमोशजम धनयुि कायाकारी धनदे शकले पद अनुरुपको काम

नगरे मा िा सधमधतको वित विपरीत कुनै काम गरे मा नेपाल सरकारले धनजलाई जुनसुकै
बखत सो पदबाट िटाउन सक्नेछ ।
ठ७

उपदफा ठ६

बमोशजम पदबाट िटाउनु अशघ धनजलाई आफ्नो सफाइ पेश

गने मनाधसब मौका ददनु पनेछ।
ठ८

कायाकारी धनदे शकको पाररश्रधमक, सेिाको शता तथा अन्य सुवििा नेपाल

सरकारको अथा मन्त्रालयको सिमधत धलई मन्त्रालयले तोके बमोशजम िुनेछ ।
ठ९

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापधन उपदफा ठ३

बमोशजम कायाकारी धनदे शक धनयुशि नभएसम्मको लाधग नेपाल सरकारले कम्तीमा
राजपत्रावङ्कत दद्वतीय श्रे णी िा सो सरिको अधिकृतलाई कायाकारी धनदे शकको रुपमा काम
गने गरी खटाउन सक्नेछ।


९ख. कायाकारी धनदे शकको काम, कताव्य र अधिकारः यस आदे शमा अन्यत्र उशल्लशखत काम,
कताव्य र अधिकारका अधतररि कायाकारी धनदे शकको काम, कताव्य र अधिकार दे िाय
बमोशजम िुनेछः
ठक

सधमधतको

प्रशासकीय

प्रमुखको

िै धसयतले

सधमधतको

समग्र

व्यिस्थापन तथा सिालन गने िा गराउने,
ठख

विश्वविद्यालय स्थापना गना आिश्यक तयारीको कायायोजना तयार
गरी स्िीकृधतका लाधग सधमधतमा पेश गने,

ठग

सधमधतको मानिस्रोत व्यिस्थापन, आधथाक प्रशासन तथा अन्य काम,
कारबािीको प्रस्ताि तयार गरी सधमधतमा पेश गने,

ठघ

स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा सं घ, सं स्थासँग सम्पका राख्ने र
सधमधतको स्िीकृधत बमोशजम समझदारी गने ,

ठङ

प्रिधलत सािाजधनक खररद सम्बन्िी कानून बमोशजमको अधिकार
प्रयोग गने,

ठि


सधमधतको बैठकको धनणाय कायाान्ियन गने िा गराउने,

पविलो सं शोिनद्वारा थप ।
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ठछ

सधमधतलाई आिश्यक पने कमािारी, विज्ञ िा अनुसन्िानकतााको
कायावििरण स्िीकृत गरी लागू गने,

ठज
१०.

तोवकए बमोशजमका अन्य काम गने िा गराउने ।

मानिस्रोत व्यिस्थापनः ठ१

सधमधतको काया सम्पादनको लाधग सधमधतमा आिश्यक

सङ्खख्यामा कमािारीिरु रिनेछन् ।
ठ२

उपदफा ठ१

बमोशजम सधमधतमा रिने कमािारीको पद र सङ्खख्या नेपाल

सरकार, अथा मन्त्रालयको सिमधत धलई सधमधतले धनिाारण गरे बमोशजम िुनेछ ।
ठ३
धनशित

उपदफा ठ२

अिधिका

लाधग

बमोशजमका कमािारीिरु सधमधतले धनिाारण गरे बमोशजम
आिधिक

करारमा

धनयुशि

िुनेछन्

र

धनजिरुको

काम

सन्तोषजनक दे शखएमा करारको अिधि थप गना सवकनेछ ।
ठ४

यस दफा बमोशजमका कमािारी िा विज्ञको धनयुशि, पाररश्रधमक, सेिाका

शतािरु तथा सुवििा सधमधतले धनिाारण गरे बमोशजम िुनेछ ।
११.

सधमधतको कोषः ठ१

सधमधतको एउटा छु ट्टै कोष िुनेछ र कोषमा दे िायका रकमिरू

रिनेछन्ः–
ठक

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीय तिबाट प्राप्त िुने रकम,

ठख

विदे शी व्यशि, सरकार िा अन्तरााविय सं घ सं स्थाबाट सियोग स्िरुप
प्राप्त िुने रकम,

ठग

कुनै विदे शी विश्वविद्यालय िा शशिण सं स्थाबाट प्राप्त िुने रकम,

ठघ

कुनै व्यशि िा सं स्थाबाट दान, दातव्य, िन्दा स्िरुप प्राप्त िुने
रकम।

ठ२

उपदफा ठ१

को खण्ड ठख

र ठग

बमोशजमको रकम प्राप्त गनुा अशघ

सधमधतले नेपाल सरकार, अथा मन्त्रालयको स्िीकृधत धलनु पनेछ ।
ठ३ सधमधतको कोषमा प्राप्त िुने रकम सधमधतले तोकेको बैङ्क तथा वित्तीय सं स्था
सम्बन्िी प्रिधलत कानून बमोशजम ‘क’ िगाको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै बैङ्कमा सधमधतको
नाममा खाता खोली जम्मा गररनेछ ।
ठ४

सधमधतको नामबाट गररने सबै खिा उपदफा ठ१

व्यिोररनेछ ।
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ठ५

सधमधतलाई जुन कायाक्रम िा प्रयोजनका लाधग रकम प्राप्त भएको िो सो

रकम सोिी कायाक्रम िा प्रयोजनका लाधग खिा गनुा पनेछ ।
ठ६

सधमधतको कोषको खाता

कायाकारी धनदे शक र आधथाक प्रशासन शाखाको



प्रमुखको िस्तािरबाट सिालन िुनेछ ।
ठ७ सधमधतको कोषको सिालन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम िुनेछ।
१२.

लेखा र लेखापरीिणः ठ१

सधमधतको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको

ढाँिा बमोशजम राख्नु पनेछ ।
ठ२

सधमधतले नेपाल सरकारले अपनाए बमोशजम आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली

कायम गनुा पनेछ ।
ठ३ सधमधतको ले खापरीिण मिाले खा परीिकबाट िुनेछ ।
ठ४

नेपाल सरकारले सधमधतको आय व्ययको ले खा तत्सम्बन्िी कागजात र

नगदी, शजन्सीको वििरण जुनसुकै बखत जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
१३.

सल्लािकार सधमधतः ठ१
सरोकारिालािरुको

समथान

विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सिालनको तयारीका लाधग
र

सियोग

जुटाउने

उद्देश्यका

लाधग

सधमधतले

एक

सल्लािकार सधमधत गठन गनेछ ।
ठ२

उपदफा ठ१

बमोशजमको सल्लािकार सधमधतमा सधमधतले धनिाारण गरे को

सङ्खख्यामा सल्लािकार रिन सक्नेछन् ।
१४.

कायादल गठन गना सक्नेः ठ१

सधमधतले आफ्नो काया सुिारु रूपमा सम्पादन गनाको

लाधग आिश्यकता अनुसार कायादल गठन गना सक्नेछ ।
ठ२

उपदफा ठ१

बमोशजम गदठत उपसधमधत िा कायादलको कायािेत्रगत शता

तथा कायाािधि त्यस्तो उपसधमधत िा कायादल गठन गदााको बखत सधमधतले धनिाारण गरे
बमोशजम िुनेछ ।
१५. अध्यि तथा सदस्यको सेिा सुवििा तथा बैठक भत्ताः ठ१



अध्यि तथा सदस्यिरू

सधमधतमा आंशशक समय कायासम्पादन गने पदाधिकारी िुनेछन् र धनजिरूले धनयधमत
पाररश्रधमक पाउने छै नन् ।



पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।
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ठ२ अध्यि तथा सदस्यले सधमधतको बैठकमा भाग धलए बापत नेपाल सरकारको
अथा मन्त्रालयले तोके बमोशजमको बैठक भत्ता तथा सुवििा पाउनेछन्।
ठ३ यो आदे श प्रारम्भ िुँदाका बखत सधमधतमा कायारत अध्यि बाँकी पदािधिको
लाधग यो आदे श प्रारम्भ भएपधछ उपदफा ठ१

बमोशजमको अध्यिको रुपमा धनयुि

भएको माधननेछ।
१६.

विश्वविद्यालयको भिन धनमााणस्थलः विश्वविद्यालयको भिन तथा अन्य सं रिनाको धनमााण
मकिानपुर शजल्ला, थािा नगरपाधलकाशस्थत शित्लाङ्गमा िुनेछ ।

१७.

सधमधतको कायाालयः ठ१ सधमधतको कायाालय काठमाडौं उपत्यकामा रिनेछ ।
ठ२

सधमधतले दफा १६ बमोशजमको भिन धनमााणस्थलमा वफल्ड कायाालय

स्थापना गना सक्नेछ ।
1८. अधिकार प्रत्यायोजनः ठ१



सधमधतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आिश्यकता अनुसार

केिी अधिकार अध्यि, सदस्य िा कायाकारी धनदे शकलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
ठ२ कायाकारी धनदे शकले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केिी अधिकार सधमधतका
अधिकृतस्तरका कुनै कमािारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।


१८क.जिाफदे िी िुनःे ठ१ सधमधतको काम, कारबािी तथा यसको उपलशब्िका लाधग सदस्यिरू
सामूविक रुपमा नेपाल सरकारप्रधत जिाफदे िी िुनेछन् ।
ठ२

आफूलाई तोवकएको काम कारबािीको सम्बन्िमा सदस्य व्यशिगत रुपमा

सधमधतप्रधत जिाफदे िी िुनेछ ।
१९.

िावषाक प्रधतिेदन पेश गनेः ठ१ सधमधतले तोवकए बमोशजमको वििरण खुलाई प्रत्येक िषा
आफूले सम्पादन गरे को कामको िावषाक प्रधतिेदन नेपाल सरकार समि पेश गनुा पनेछ।
ठ२

उपदफा ठ१

बमोशजमको प्रधतिेदनमा अन्य कुराको अधतररि सधमधतबाट

एक आधथाक िषामा भएका प्रमुख काया, सधमधतको िावषाक नीधत, योजना र कायाक्रमको
कायाान्ियनको शस्थधत र त्यसको उपलब्िी तथा लागत र सधमधतबाट भएको िावषाक
खिाको वििरण उल्ले ख गनुा पनेछ ।



पविलो सं शोिनद्वारा सं शोधित ।



पविलो सं शोिनद्वारा थप ।
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ठ३

उपदफा ठ२

बमोशजमको प्रधतिेदन नेपाल सरकार आफैंले िा नेपाल

सरकारको धनदे शनमा सधमधतले सािाजधनक गनुा पनेछ ।
२०.

ँ सम्पकाः सधमधतले नेपाल सरकारसँग सम्पका राख्दा शशिा, विज्ञान तथा
नेपाल सरकारसग
प्रविधि मन्त्रालय माफात राख्नु पनेछ ।

२१.

धनयम बनाउने अधिकारः यो आदे श कायाान्ियन गना सधमधतले आिश्यक धनयमिरू
बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता धनयमिरू नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भएपधछ प्रारम्भ
िुनेछन् ।

२२.

सधमधतको कायाािधिः ठ१

सधमधतको कायाािधि यो आदे श प्रारम्भ भई सधमधतको पविलो

बैठक बसेको धमधतले अठार मविना िा विश्वविद्यालय स्थापना गने सम्बन्िमा व्यिस्था
भएको ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले पैंतालीस ददन मध्ये जुन पविले िुन्छ सो ददनसम्म
रिनेछ ।
ठ२

उपदफा ठ१

बमोशजम सधमधतको कायाािधि पूरा भए पधछ सधमधत स्ितः

विघटन िुनेछ र यसका पदाधिकारी तथा कमािारी स्ितः पदमुि िुनेछन् ।
ठ३

उपदफा ठ२

बमोशजम सधमधत विघटन भएमा सधमधतको तत्काल कायम

रिेको जायजेथा स्ितः नेपाल सरकारमा िस्तान्तरण िुनेछ ।
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