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नेपाल विश्वविद्यालय पूिााधार विकास तयारी समिमत (गठन) आदे श, २०७७
राजपत्रिा प्रकाशशत मिमत
2078/01/27
विकास समिमत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।
१.

संशिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस आदे शको नाि “नेपाल विश्वविद्यालय पूिााधार विकास
तयारी समिमत (गठन) आदे श, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेिा यस आदे शिा,–
(क) "अध्यि" भन्नाले समिमतको अध्यि सम्झनु पछा ।
(ख) "कायाकारी मनदे शक" भन्नाले दफा 11 बिोशजिको कायाकारी मनदे शक
सम्झनु पछा।
(ग) "तोवकएको" िा "तोवकए बिोशजि” भन्नाले यस आदे श अन्तगात बनेको
मनयििा तोवकएको िा तोवकए बिोशजि सम्झनु पछा ।
(घ) "िन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शशिा, विज्ञान तर्ा प्रविमध िन्त्रालय
सम्झनु पछा ।
(ङ) "सदस्य" भन्नाले समिमतको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले अध्यि र
समिमतको सदस्य-सशििलाई सिेत जनाउँछ ।
(ि) "समिमत" भन्नाले दफा ३ बिोशजि गदठत नेपाल विश्वविद्यालय पूिााधार
विकास तयारी समिमत सम्झनु पछा ।
(छ) "विश्वविद्यालय"

भन्नाले

सङ्घीय

कानून

बिोशजि

स्र्ापना

हुने

नेपाल

विश्वविद्यालय सम्झनु पछा ।
३.

समिमतको गठन: (१) िानविकी, सािाशजक शास्त्र, विज्ञान लगायतका विषयिा जीिनोपयोगी
कला, सीप तर्ा ज्ञान (मलिरल आर्ा) सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन तर्ा अनुसन्धान गने
प्रयोजनको लामग स्र्ापना हुने विश्वविद्यालयको भौमतक तर्ा सं स्र्ागत पूिााधार तयार गना
नेपाल विश्वविद्यालय पूिााधार विकास तयारी समिमत नािको एक समिमत गठन गररएको छ
।
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(२) उपदफा (1) बिोशजिको समिमतको गठन दे हाय बिोशजि हुनेछ :(क) प्राध्यापनको िेत्रिा कम्तीिा दश िषाको अनुभि हामसल गरी
प्राशज्ञक िेत्रिा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका व्यशिहरूिध्येबार्
नेपाल सरकारले मनयुि गरे को व्यशि

- अध्यि

(ख) सहसशिि, अर्ा िन्त्रालय

– सदस्य

(ग)

सहसशिि, िन्त्रालय

– सदस्य

(घ)

सशिि, सािाशजक विकास िन्त्रालय, गण्डकी प्रदे श

– सदस्य

(ङ)

प्रिुख, गैँडाकोर् नगरपामलका

– सदस्य

(ि) िानविकी, सािाशजक शास्त्र, ईशन्जमनयररङ्ग, आवकार्े क्िर, कानून,
व्यिस्र्ापन, विज्ञान िा शशिा विषयिा कम्तीिा स्नातकोत्तर उपामध
हामसल गरी प्राध्यापन गरे का िा सम्बशन्धत िेत्रिा कम्तीिा सात
िषाको अनुभि हामसल गरे का व्यशिहरूिध्येबार् कम्तीिा तीन
जना िवहला सवहत नेपाल सरकारले मनयुि गरे का आठ जना – सदस्य
(छ) मनजी िेत्रिा उद्योग, व्यिसाय, व्यापार िा कुनै पेशािा
सं लग्न व्यशिहरू िध्येबार् नेपाल सरकारले मनयुि
गरे को एक जना
(ज)

– सदस्य

कायाकारी मनदे शक

– सदस्य-सशिि

(3) अध्यि तर्ा उपदफा (2) को खण्ड (ि) र (छ) बिोशजि मनयुि सदस्यको
पदािमध दफा २5 को अधीनिा रही समिमतको कायाािमधसम्ि कायि रहनेछ ।
(4) उपदफा (3) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन अध्यि तर्ा उपदफा
(2) को खण्ड (ि) र (छ) बिोशजिका सदस्यले पदीय शजम्िेिारी बिोशजि काि
नगरे िा िा समिमतको वहत विपरीत कुनै काि गरे िा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत
पदबार् हर्ाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि पदबार् हर्ाउनु अशघ मनजलाई सफाई पेश गने
िनामसब िौका ददनु पनेछ।
4.

सदस्यको योग्यता र अयोग्यता: (१) दे हायको योग्यता पुगेको व्यशि सदस्य पदिा मनयुि
हुन योग्य हुनेछ:(क) नेपाली नागररक,
(ख) पैं तीस िषा उिेर पूरा भएको,
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(२) दे हायको व्यशि सदस्य पदिा मनयुि हुन िा त्यस्तो पदिा बहाल रहन
योग्य हुने छै न:(क) उपदफा (१) बिोशजिको योग्यता नभएको,
ु को स्र्ायी आिासीय अनुिमतपत्र प्राप्त गरे को।
(ख) कुनै विदे शी िुलक
स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लामग "स्र्ायी आिासीय अनुिमत"
ु ले कुनै शता तोकी िा नतोकी सो िुलक
ु िा स्र्ायी
भन्नाले विदे शी िुलक
रुपले बसोबास गना पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ध गराएको
डाइभरमसर्ी

इमिग्रेन्र्

मभसा

(मड.मभ.), परिानेन्र्

रे शजडे न्र्

मभसा

(वप.आर.) िा ग्रीन काडा सम्झनु पछा र सो शब्दले नेपाली नागररकलाई
विदे शिा स्र्ायी रुपिा बसोबास गना ददइएको जुनसुकै नािको स्र्ायी
आिासीय अनुिमतलाई सिेत जनाउँछ ।
(ग) भ्रष्टािार, जबरजस्ती

करणी, िानि बेिविखन तर्ा ओसार पसार, लागू

औषध मबक्री वितरण तर्ा ओसार पसार, सम्पशत्त शुद्धीकरण, िन्य जन्तुको
ओसार पसार, सं गदठत अपराध, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी
कसूर िा नैमतक पतन दे शखने अन्य फौजदारी कसूरिा अदालतबार् सजाय
पाएको,
(घ)

प्रिमलत कानून बिोशजि योग्य नभएको,

(ङ) प्रिमलत कानून बिोशजि कालो सूिीिा रहे को,
(ि) दािासाहीिा परे को।
5.

पद ररि हुने अिस्र्ा: (१) दे हायको अिस्र्ािा सदस्यको पद ररि हुनेछ:(क) आफ्नो पदबार् राशजनािा ददएिा,
(ख) दफा ३ को उपदफा (३) बिोशजिको पदािमध पूरा भएिा,
(ग) दफा ३ को उपदफा (4) बिोशजि पदबार् हर्ाइएिा,
(घ) दफा 4 को उपदफा (2) बिोशजि अयोग्य भएिा,
(ङ) िृत्यु भएिा ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि कुनै सदस्यको पद ररि भएिा दफा २5 को
अधीनिा रही बाँकी अिमधको लामग अको सदस्य मनयुि गना सवकनेछ ।
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6.

समिमतको काि, कताव्य र अमधकार: (१) यस आदे शिा अन्यत्र उशल्लशखत काि, कताव्य र
अमधकारको अमतररि समिमतको काि, कताव्य र अमधकार दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क) विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनका लामग कायाालय, प्रयोगशाला, छात्राबास,
शशिक

तर्ा किािारी मनिास, पुस्तकालय भिन, अमतमर् सदन,

कायाशाला, खुला िेत्र, वक्रडास्र्ल र फोहोर िैला व्यिस्र्ापन स्र्ल
जस्ता भौमतक सं रिनाका लामग आिश्यक जग्गा खररद गने िा जग्गा
प्राप्त गना नेपाल सरकारसँग सिन्िय गने ,
(ख) विश्वविद्यालयको भौमतक तर्ा प्राशज्ञक पूिााधार तर्ा सं रिनाको लामग
विस्तृत पररयोजना प्रमतिेदन तयार गने,
(ग) विश्वविद्यालयको भौमतक पूिााधार तर्ा सं स्र्ागत सं रिना तयार गने,
(घ) खण्ड (ग) बिोशजिका सं रिना तयार गदाा प्रिमलत कानून बिोशजि गनुा
पने िातािरणीय प्रभाि िूल्याङ्कन िा प्रारशम्भक िातािरणीय परीिण
गराउने,
(ङ) विश्वविद्यालयिा पठन पाठन गराउने िा अनुसन्धान गराउने सम्भावित
विभाग र सङ्काय (फ्याकल्र्ी) को सूिी तयार गने,
(ि) विश्वविद्यालयबार्

स्िीकृत

हुने

गरी

पाठ्यक्रिको

प्रारुप

तर्ा

उपकरणको सूिी तयार गने,
(छ) विश्वविद्यालयको शशिक तर्ा विद्यार्ी भनाा सम्बन्धी नीमत तजुि
ा ा गने,
(ज) विश्वविद्यालय स्र्ापनाको लामग तजुि
ा ा गररने विश्वविद्यालय सम्बन्धी
विधेयकको िस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकार सिि पेश गने, सो
सम्बन्धिा आिश्यक राय सुझाि ददने,
(झ) समिमतको िावषाक योजना, कायाक्रि र बजेर् स्िीकृत गने,
ँ सम्बशन्धत अन्य विषयिा प्रदे श सरकार,
(ञ) विश्वविद्यालयको विकाससग
स्र्ानीय

तह,

जनप्रमतमनमध,

स्र्ानीय

नागररक

सिाज तर्ा अन्य

सरोकारिालाहरूसँग परािशा गने, सुझाि तर्ा सहयोग मलने,
(र्) विश्वविद्यालयको स्र्ापना ,सञ्चालन तर्ा प्राशज्ञक उन्नयन सम्बन्धी
विषयिा गोष्ठी, कायाशाला, प्रििन कायाक्रि सञ्चालन गने,
(ठ) विश्वविद्यालय स्र्ापनाको लामग गनुप
ा ने आिश्यक तयारीका लामग अन्य
काि गने िा गराउने ।
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7.

समिमतको बैठक सम्बन्धी कायाविमध: (१) समिमतको बैठक प्रत्येक तीन िवहनािा कम्तीिा
एक पर्क आिश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समिमतको बैठक अध्यिले तोकेको मिमत, सिय र स्र्ानिा बस्नेछ ।
(३) समिमतको सदस्य-सशििले अध्यिको मनदे शन बिोशजि बैठक बस्ने सूिना र
बैठकको कायासूिी बैठक बस्नुभन्दा कम्तीिा अठ्िालीस घण्र्ा अगािै सदस्यहरूलाई ददनु
पनेछ।
(४) समिमतको कुल सदस्य सङ्खख्याको पिास प्रमतशतभन्दा बढी सदस्यहरू
उपशस्र्त भएिा समिमतको बैठकको लामग गणपूरक सङ्खख्या पुगेको िामननेछ ।
(५) बैठकको अध्यिता अध्यिले गनेछ र मनजको अनुपशस्र्मतिा उपशस्र्त
सदस्यहरूले आफूिध्येबार् छानेको सदस्यले बैठकको अध्यिता गनेछ ।
(६) समिमतको बैठकिा बहुितको राय िान्य हुनेछ र ित बराबर भएिा
अध्यिता गने व्यशिले मनणाायक ित ददनेछ ।
(७) समिमतले आिश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका अमधकृत, कुनै विश्वविद्यालय
िा शशिण सं स्र्ा स्र्ापना तर्ा सञ्चालनको ज्ञान भएका विज्ञहरूलाई समिमतको बैठकिा
भाग मलन आिन्त्रण गना सक्नेछ ।
(८) अध्यिको स्िीकृमतिा सदस्यहरूले सञ्चार प्रविमधको प्रयोग गरी समिमतको
बैठकिा भाग मलन सक्नेछन् र त्यसरी भाग मलएिा बैठकिा उपशस्र्त भएको िामननेछ ।
(९) समिमतको बैठकको मनणाय अध्यि र सदस्य-सशििले प्रिाशणत गनेछन् ।
(१०) समिमतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाविमध समिमत आफैंले मनधाारण गरे
बिोशजि हुनेछ ।

८.

सदस्यको सेिाका शताः कायाकारी मनदे शक बाहे क अन्य सदस्यहरू समिमतिा आंशशक
सिय काया सम्पादन गने पदामधकारी हुनेछन् र मनजहरूले िामसक पाररश्रमिक पाउने
छै नन् ।

9.

सदस्यहरु सािूवहक रुपिा जिाफदे ही हुनःे समिमतको काि, कारबाही तर्ा यसका
उपलशब्धका लामग सदस्यहरू सािूवहक रुपिा नेपाल सरकारप्रमत जिाफदे ही हुनेछन् ।

10.

अध्यिले मनदे शन ददनेः (१) अध्यिले समिमतको सिग्र व्यिस्र्ापनको नेतत्ृ ि, रे खदे ख
तर्ा मनयन्त्रण गनेछ।
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(२) अध्यिले समिमतले सम्पादन गनुप
ा ने कािका लामग कायाकारी मनदे शकलाई
आिश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजिको मनदे शनको पालन गनुा कायाकारी मनदे शकको
कताव्य हुनेछ।
11. कायाकारी मनदे शक: (१) समिमतको प्रशासकीय प्रिुखको रुपिा काि गना एक कायाकारी
मनदे शक रहनेछ ।
(२) कायाकारी मनदे शक पूरा सिय काि गने पदामधकारी हुनेछ ।
(३) िानविकी, सािाशजक शास्त्र, इशिमनयररङ्ग, आवकार्े क्िर, कानून, व्यिस्र्ापन,
विज्ञान िा शशिा विषयिा कम्तीिा स्नातकोत्तर उपामध हामसल गरी सम्बशन्धत िेत्रिा
कम्तीिा

सात

िषाको

अनुभि

हामसल

गरे का

व्यशिहरुिध्येबार्

समिमतले

खुल्ला

प्रमतस्पधााको आधारिा कायाकारी मनदे शक मनयुि गनेछ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि मनयुि कायाकारी मनदे शकको पदािमध दफा २5
को अधीनिा रही समिमतको कायाािमधसम्ि कायि रहनेछ ।
(५) उपदफा (3) बिोशजि कायाकारी मनदे शक मनयुशि गदाा उत्कृष्टस्तरका
शैशिक सं स्र्ाको स्र्ापना तर्ा सञ्चालनिा उल्ले खनीय व्यिस्र्ापकीय र नेतत्ृ िदायी
भूमिका मनिााह गरे को व्यशिलाई प्रार्मिकता ददनु पनेछ ।
(६) उपदफा (3) बिोशजि मनयुि कायाकारी मनदे शकले पद अनुरुपको काि
नगरे िा िा समिमतको वहत विपरीत कुनै काि गरे िा समिमतले मनजलाई जुनसुकै बखत
कायाकारी मनदे शकको पदबार् हर्ाउन सक्नेछ ।
(७) उपमनयि (६) बिोशजि पदबार् हर्ाउनु अशघ मनजलाई आफ्नो सफाई पेश
गने िनामसब िौका ददनु पनेछ।
(८) कायाकारी मनदे शकको पाररश्रमिक तर्ा अन्य सुविधा नेपाल सरकार, अर्ा
िन्त्रालयको सहिमत मलई समिमतले मनधाारण गरे बिोशजि हुनेछ ।
(९) यस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन उपदफा (३)
बिोशजि कायाकारी मनदे शक मनयुशि नभएसम्िको लामग नेपाल सरकारले कम्तीिा
राजपत्रावङ्कत दितीय श्रे णी िा सो सरहको अमधकृतलाई कायाकारी मनदे शकको रुपिा काि
गने गरी खर्ाउन सक्नेछ।
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१2. कायाकारी मनदे शकको काि, कताव्य र अमधकार: यस आदे शिा अन्यत्र उशल्लशखत काि,
कताव्य र अमधकारका अमतररि कायाकारी मनदे शकको काि, कताव्य र अमधकार दे हाय
बिोशजि हुनेछ :(क) अध्यिको मनदे शनको अधीनिा रही समिमतको

प्रिुख

कायाकारी

पदामधकारीको है मसयतले समिमतको सिग्र व्यिस्र्ापन तर्ा सञ्चालन
गने िा गराउने,
(ख) प्रिमलत कानून बिोशजि सािाजमनक खररदका लामग मनिााण, उपकरण
तर्ा अन्य सािग्री र परािशा सेिा मलने र सोको लामग आिश्यक
बोलपत्र (र्े ण्डर डकुिेण्र्) तयार गने, बोलपत्र आह्वान गने तर्ा खररद
गने,
(ग)

विश्वविद्यालय स्र्ापना गना आिश्यक तयारीको कायायोजना तयार गरी
स्िीकृमतका लामग समिमतिा पेस गने,

(घ)

समिमतको िानिस्रोत व्यिस्र्ापन, आमर्ाक प्रशासन तर्ा अन्य काि,
कारबाहीको सुपरीिेिण गने र आिश्यकता अनुसार मनदे शन ददने,

(ङ)

समिमतिा मनयुि किािारी, विज्ञ तर्ा सल्लाहकारको काया वििरण
तयार गरी लागू गने, गराउने,

(ि)

स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा सं घ, सं स्र्ासँग सम्पका राख्ने र
समिमतको

स्िीकृमत

बिोशजि

सिझदारीपत्र

(िेिोरे ण्डि

अफ

अन्डरस्र्ाशन्डङ्ग) गने,
(छ) कायाालय प्रिुखको है मसयतले प्रिमलत सािाजमनक खरीद सम्बन्धी
कानून बिोशजिको अमधकार प्रयोग गने,
(ज)

समिमतको बैठकको मनणाय कायाान्ियन गने िा गराउने,

(झ)

तोवकए बिोशजि अन्य काि गने िा गराउने ।

१3. िानि तर्ा वित्तीय स्रोतको व्यिस्र्ापन: (१) समिमतले मनधाारण गरे बिोशजि आिश्यक
सङ्खख्यािा समिमतिा किािारी, विज्ञ िा अनुसन्धानकताा रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि समिमतिा रहने किािारी, विज्ञ िा अनुसन्धानकतााको
पद तर्ा सङ्खख्या नेपाल सरकार, अर्ा िन्त्रालयको सहिमत मलई समिमतले मनधाारण गरे
बिोशजि हुनेछ।
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(३) उपदफा (२) बिोशजिका किािारी, विज्ञ िा अनुसन्धानकताा मनयुशि गदाा
प्रमतस्पधााको आधारिा समिमतको कायाािमध ननाघ्ने गरी आिमधक रुपिा करारिा मनयुि
गररनेछ र मनजहरूको काि सन्तोषजनक दे शखएिा करारको अिमध बढाउन सवकनेछ ।
(४) उपदफा (२) िा (३) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन समिमतको
अनुरोध बिोशजि नेपाल सरकारले कुनै विश्वविद्यालय िा कुनै मनकायिा कायारत शशिक,
प्रशासक िा विज्ञलाई सम्बशन्धत विश्वविद्यालय िा मनकायको सिन्ियिा समिमतिा काजिा
खर्ाउने व्यिस्र्ा गना सक्नेछ ।
(५) समिमतका किािारी, विज्ञ िा अनुसन्धानकतााको मनयुशि, पाररश्रमिक, सेिाका
शताहरू तर्ा अन्य सुविधा तोवकए बिोशजि हुनेछ ।
(६) यस आदे श बिोशजि समिमतिा किािारी मनयुि नभएसम्ि समिमतको काया
सञ्चालन गना आिश्यक किािारी िन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ ।
(७) उपदफा (४) िा (६) बिोशजि काििा खवर्ने शशिक, प्रशासक, विज्ञ िा
किािारीको पाररश्रमिक तर्ा सुविधा समिमतले उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(८) विश्वविद्यालय पूिााधार मनिााणस्र्लसम्ि पहुँिको सडक लगायतका सािाजमनक
पूिााधार बाहे क विश्वविद्यालयको लामग आिश्यक पूिााधार मनिााण गना तर्ा समिमतको काया
सञ्चालन गना आिश्यक वित्तीय स्रोत समिमत आफैंले व्यिस्र्ा गनुा पनेछ। सोको लामग
नेपाल सरकारले कुनै रकि उपलब्ध गराउने छै न।
14. समिमतको कोष: (१) समिमतको नाििा एउर्ा छु ट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषिा दे हाय बिोशजिको रकि रहनेछ :(क) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तहबार् प्राप्त हुने रकि,
(ख) विदे शी व्यशि, सरकार िा अन्तरााविय सं घ सं स्र्ाबार् सहयोगस्िरुप
प्राप्त हुने रकि,
(ग)

कुनै विदे शी विश्वविद्यालय िा शशिण सं स्र्ाबार् प्राप्त हुने रकि,

(घ)

कुनै व्यशि िा सं स्र्ाबार् दान, दातव्य, िन्दा स्िरुप प्राप्त हुने
रकि।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) िा (ग) बिोशजिको रकि प्राप्त गनुा अशघ
समिमतले नेपाल सरकार, अर्ा िन्त्रालयको स्िीकृमत मलनु पनेछ ।
(४) समिमतको कोषिा प्राप्त हुने रकि नेपाल राि बैङ्कबार् “क” िगाको इजाजतपत्र
प्राप्त कुनै बैङ्किा समिमतको नाििा खाता खोली जम्िा गररनेछ ।
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(५) समिमतको नािबार् गररने सबै खिा उपदफा (१) बिोशजिको कोषबार्
व्यहोररनेछ।
(६) समिमतको कोषको खाता समिमतको सदस्य-सशिि र आमर्ाक प्रशासन शाखा
ु दस्तखतबार् सञ्चालन हुनेछ ।
प्रिुखको सं यि
(७) समिमतको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा तोवकए बिोशजि हुनेछ।
15. लेखा र लेखापरीिण: (१) समिमतको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको
ढाँिा बिोशजि राख्नु पनेछ ।
(२) समिमतले तोवकए बिोशजि आन्तररक ले खा परीिण तर्ा आन्तररक मनयन्त्रण
प्रणाली कायि गनुा पनेछ।
(3) समिमतको अशन्ति लेखापरीिण िहाले खा परीिकबार् हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले समिमतको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी कागजात, नगदी
र शजन्सीको वििरण जुनसुकै बखत जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
16. सल्लाहकार मनयुि गना सक्ने: (१) समिमतले विश्वविद्यालयको स्र्ापना तर्ा सञ्चालनको
तयारीका लामग सरोकारिालाहरूको सहयोग प्राप्त गना आिश्यक सङ्खख्यािा सल्लाहकार
मनयुि गना सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि मनयुि सल्लाहकारले कुनै पाररश्रमिक पाउने छै न।
17. उपसमिमत िा कायादल गठन गना सक्ने: (१) समिमतले आफ्नो काििा सहयोग पुर्याउन
आिश्यकता अनुसार उपसमिमत िा कायादल गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि गदठत उपसमिमत िा कायादलको कायािेत्रगत शता
तर्ा कायाािमध त्यस्तो उपसमिमत िा कायादल गठन गदााको बखत समिमतले मनधाारण गरे
बिोशजि हुनेछ।
18. बैठक भत्ता तर्ा अन्य सुविधा: समिमतका सदस्यले समिमतको बैठकिा भाग मलएबापत
नेपाल सरकार, अर्ा िन्त्रालयको पूि ा स्िीकृमत मलई समिमतले मनधाारण गरे बिोशजिको
बैठक भत्ता तर्ा अन्य सुविधा पाउनेछन् ।
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19. विश्वविद्यालयको पूिााधार मनिााणस्र्ल: (१) विश्वविद्यालयको केन्रीय क्याम्पस लगायतका
सं रिनाको भिन मनिााण तर्ा सञ्चालन स्र्ल निलपरासी (बदाघार् सुस्तापूि)ा शजल्ला,
गैंडाकोर् नगरपामलका िेत्रिा रहनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले

आिश्यकता अनुसार नेपालमभत्र अन्य आंशज्ञक इकाई

कायाालय स्र्ापना गना सक्नेछ।
20.

समिमतको कायाालय:

समिमतको कायाालय नेपाल सरकारले तोकेको स्र्ानिा रहनेछ ।

21. अमधकार प्रत्यायोजन: (१) समिमतले आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये आिश्यकता अनुसार
केही

अमधकार

अध्यि,

कायाकारी

मनदे शक

िा

समिमतको

कुनै

अमधकृतस्तरको

किािारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
(२) यस आदे श बिोशजि अध्यि िा कायाकारी मनदे शकले आफूलाई प्राप्त
अमधकारिध्ये

कुनै अमधकार समिमतका अमधकृतस्तरका कुनै किािारीलाई प्रत्यायोजन गना

सक्नेछ ।
२2. िावषाक प्रमतिेदन पेश गने: (१) समिमतले तोवकए बिोशजिको वििरण खुलाई प्रत्येक िषा
आफूले सम्पादन गरे को कािको िावषाक प्रमतिेदन नेपाल सरकार सिि पेश गनुा पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रमतिेदनिा अन्य कुराको अमतररि समिमतबार् एक
आमर्ाक िषािा भएका प्रिुख काया, समिमतको िावषाक नीमत, योजना र कायाक्रिको
कायाान्ियनको शस्र्मत र त्यसको उपलशब्ध तर्ा लागत र समिमतबार् भएको िावषाक
खिाको वििरण उल्लेख गनुा पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको प्रमतिेदन नेपाल सरकार आफैंले िा नेपाल
सरकारको मनदे शनिा समिमतले सािाजमनक गनुा पनेछ ।
ँ सम्पका: समिमतले नेपाल सरकारसँग सम्पका राख्दा िन्त्रालय िाफात
23. नेपाल सरकारसग
राख्नु पनेछ ।
24. मनयि बनाउने अमधकार: (१) यो आदे श कायाान्ियन गना समिमतले आिश्यक मनयिहरू
बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता मनयिहरू बनाउँदा नेपाल सरकारलाई आमर्ाक दावयत्ि पने
भएिा सो सम्बन्धिा अर्ा िन्त्रालयको सहिमत मलनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोशजिका मनयिहरू नेपाल सरकारबार् स्िीकृत भएपमछ लागू
हुनेछन् ।
25. समिमतको कायाािमध: (१) समिमतको कायाािमध यो आदे श प्रारम्भ भई समिमतको पवहलो
बैठक बसेको मिमतले दुई िषा िा विश्वविद्यालय स्र्ापना गने सम्बन्धिा व्यिस्र्ा भएको
ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले पैं तालीस ददनिध्ये जुन पवहले हुन्छ सो ददनसम्ि रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि समिमतको कायाािमध पूरा भए पमछ समिमत स्ित:
विघर्न हुनेछ र यसका पदामधकारी तर्ा किािारी स्ित: पदिुि हुनेछन् ।
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