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सम्वत ्२०७६ सारको ऐन नॊ... 

भदन बण्डायस वावावा म जवऻान रतिषतठानका सम्फन्धभा व्मववाथा 
गनन फनकेो जवधेमक 

 

रतिवातावना् वावावा म जवऻानको ऺेत्रभा अध्ममन, अध्माऩन य 
अनसुन्धानको व्मववाथा गयस गणुवातयसम य अन्तयानजिम भान्मता 
रतिाप्त द दऺ जन्ति उ उपऩादन गनन य आभ नागरयकराई सवनसरुब 
रुऩभा गणुवातयसम वावावा म सेवा उऩरब्ध गयाउन भदन बण्डायस 
वावावा म जवऻान रतिषतठानको वाथाऩना य सञ्चारन गनन आवश्मक 
बएकोरे,  

रतिदे् सबारे मो ऐन फनाएको छ ।   
  

ऩरयच्छेद–१ 

रतिायति म्बक 

1. सॊति ऺप्त द नाभ य रतिायम्ब्  (१) मस ऐनको नाभ "भदन बण्डायस 
वावावा म जवऻान रतिषतठान ऐन, २०७६" यहेको छ। 

(२)  मो ऐन तरुुन्त रतिायम्ब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् जवषम वा रतिसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क)  "अवाऩतार" बन्नारे दपा १५ फभोति जभ वाथाऩना बएको 

अवाऩतार सम्झन ुऩछन। 

(ख)  "उऩकुरऩषत" बन्नारे दपा १८ फभोति जभको    
उऩकुरऩषत सम्झन ुऩछन। 
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(ग) "कामनकायस ऩरयषद" बन्नारे दपा ९ फभोति जभ गठन  
बएको कामनकायस ऩरयषद सम्झन ुऩछन ।  
(घ)   "कुरऩषत" बन्नारे दपा १6 फभोति जभको 

कुरऩषत सम्झन ुऩछन । 

(ङ)   "डीन" बन्नारे दपा २1 फभोति जभको डीन 
सम्झन ुऩछन । 

(च) "तोजकएको" वा "तोजकए फभोति जभ" बन्नारे मस 
ऐन अन्तगनत फनेको षनमभभा  तोजकएको वा 
तोजकए फभोति जभ सम्झन ुऩछन। 

(छ) "षनदे्क" बन्नारे दपा २2 फभोति जभको 
षनदे्क सम्झन ुऩछन।   

(ज) "रतिदे्" बन्नारे रतिदे् नॊ. ३ सम्झन ुऩछन। 

(झ)  "रतिषतठान" बन्नारे दपा ३ फभोति जभ वाथाऩना 
बएको भदन बण्डायस  वावावा म जवऻान रतिषतठान 

सम्झन ुऩछन। 

(ञ) "रतिाति ऻक ऩरयषद" बन्नारे दपा ११ फभोति जभ 
गठन बएको रतिाति ऻक ऩरयषद सम्झन ु ऩछन। 

(ट) "भन्त्रारम" बन्नारे साभाति जक जवकास भन्त्रारम 
सम्झन ुऩछन। 

(ठ) "यति जिाय" बन्नारे दपा २१ फभोति जभको यति जिाय 
सम्झन ुऩछन। 
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(ड) "ति ्ऺक" बन्नारे रतिषतठानभा अध्माऩन तथा 
अनसुन्धान गनन षनमउु बएका  व्मति उहरुराई 
सम्झन ुऩछन। 

(ढ) "ति ्ऺाध्मऺ" बन्नारे दपा 19 फभोति जभको 
व्मति उ सम्झन ुऩछन।  

(ण) "्ैति ऺक सॊवाथा" बन्नारे दपा १4 फभोति जभ 
वाथाऩना बएका ्ैति ऺक सॊवाथाराई सम्झन ुऩछन। 

(त) "सबा" बन्नारे दपा ७ फभोति जभ गठन बएको 
सबा सम्झन ुऩछन।  

(थ) "सहकुरऩषत" बन्नारे दपा १७ फभोति जभको 
सहकुरऩषत सम्झन ुऩछन। 

   

ऩरयच्छेद–२ 

रतिषतठानको वाथाऩना, वावरुऩ तथा काभ, कतनव्म य अषधकाय 
 

3.  रतिषतठानको वाथाऩना्  (१) रतिदे्भा वावावा म जवऻानको 
ऺेत्रभा अध्ममन, अध्माऩन तथा  अनसुन्धान गनन एवभ ्
आभ नागरयकराई सहज एवभ ् सरुब रुऩभा गणुवातयसम 
वावावा म सेवा  उऩरब्ध गयाउन भदन बण्डायस वावावा म 
जवऻान रतिषतठान वाथाऩना गरयनेछ।  

(२) रतिषतठानको भखु्म कामानरम भकवानऩयु 
ति जल्राको हेटौंडाभा यहनेछ।   
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4.  रतिषतठान वाव्ाषसत सॊवाथा हनुे्  (१) रतिषतठान अजवति च्छन्न 
उत्तयाषधकायवारा एक वाव्ाषसत सॊवाथा हनुेछ।  

(२) रतिषतठानको काभ कायफाहसको राषग आफ्नो 
एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ।  

(३) रतिषतठानरे व्मति उ सयह चर, अचर सम्ऩति त्त 
रतिाप्त द गनन, उऩबोग गनन, फेचषफखन गनन, चरन गनन वा 
अन्म कुनै जकषसभरे व्मववाथा गनन सक्नेछ।  

(४) रतिषतठानरे व्मति उ सयह आफ्नो नाभफाट 
नाषरस उजूय गनन सक्नेछ य रतिषतठान उऩय ऩषन सोहस 
नाभफाट नाषरस उजूय राग्न सक्नेछ। 

(५) रतिषतठानरे व्मति उ सयह कयाय गनन, कयाय 
फभोति जभको अषधकाय रतिमोग गनन तथा दाजमपव षनवानह 
गनन सक्नेछ।  

5.  रतिषतठानको वावरुऩ् रतिषतठानभा देहाम फभोति जभका 
सङ्गठनहरू यहने छन ् य षतनीहरूको साभूजहक रुऩ 
रतिषतठानको वावरुऩ हनुेछ्-  

 (क)   सबा, 
 (ख)   कामनकायस ऩरयषद, 

 (ग)   रतिाति ऻक ऩरयषद,  

 (घ)   सेवा आमोग, 

 (ङ)   अनसुन्धान केन्र, 

 (च)   अवाऩतार, 
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 (छ)   तोजकए फभोति जभका अन्म षनकाम। 

6. रतिषतठानको काभ, कतनव्म य अषधकाय् (१) रतिषतठानको 
काभ, कतनव्म य अषधकाय देहाम फभोति जभ हनुेछ्- 

(क)  वावावा म सम्फन्धी जवषबन्न जवषमभा अध्ममन, 

अध्माऩन, ताषरभ तथा अनसुन्धान गने, 

गयाउने,  
(ख) गणुवातयसम तथा सवनसरुब वावावा म सेवा 

उऩरब्ध गयाउने,  
(ग)  वावावा म सम्फन्धी जवषबन्न जवषमभा अध्ममन, 

अध्माऩन, ताषरभ तथा अनसुन्धानापभक 
कामनक्रभ सञ्चारन गनन वावदे्ी तथा जवदे्ी 
जवश्वजवद्यारम, ्ैति ऺक सॊवाथा तथा अवाऩतारसॉग 
सम्ऩकन , सभन्वम, सम्झौता तथा सहकामन गने,  

(घ) गणुवातयसम वावावा म सेवाको राषग आवश्मक 
ऩने दऺ जन्ति उ उपऩादन गने,  

(ङ) अन्तयानजिम सॊघ सॊवाथा तथा वावावा मसॉग 
सम्फति न्धत वावदे्ी तथा जवदे्ी जवश्वजवद्यारम 
य रतिषतठानसॉग सम्फन्ध वाथाऩना, जववाताय य 
ऩायवाऩरयक सहमोग आदान रतिदान तथा 
सहकामन गने,  
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(च) वावावा म सम्फन्धी जवषबन्न जवषमभा वाथानीम, 

याजिम तथा अन्तयानजिमवातयका  गोठी, 
सम्भेरन, सेषभनाय आमोजना गने, गयाउन,े 

(छ) वावावा म सम्फन्धी जवषबन्न ऩवुातक आदद 
रतिका्न गने, गयाउने, 

 (ज) तोजकए फभोति जभका अन्म काभ गने, 

गयाउने।  
(२) रतिषतठानको काभ, कतनव्म य अषधकाय 

रतिषतठानको सॊगठन भापन त रतिमोग य ऩारना हनुेछन।्  
ऩरयच्छेद–३ 

सबाको गठन तथा काभ, कतनव्म य अषधकाय 
 

7.  सबाको गठन् (१) रतिषतठानको सवोच्च षनकामको 
रुऩभा एक सबा यहनेछ ।  

 (२) सबाको गठन देहाम फभोति जभ हनुेछ्- 
(क) कुरऩषत    अध्मऺ  
(ख) सहकुरऩषत   उऩाध्मऺ 

(ग) रतिषतठानको भखु्म कामानरम यहेको षनवानचन 
ऺेत्रको रतिदे् सबा सदवाम   सदवाम 

(घ) रतिषतठानको भखु्म कामानरम यहेको ठाॉउको 
सम्फति न्धत वाथानीम तहको रतिभखु  सदवाम 

(ङ) सदवाम, रतिदे् नीषत तथा मोजना आमोग 
(वावावा म ऺेत्र हेने)   सदवाम  



 

7 
 

(च) उऩकुरऩषत    सदवाम 

(छ) सति चव, साभाति जक जवकास  
भन्त्रारम        सदवाम 

(ज) सति चव, भखु्मभन्त्री तथा भति न्त्रऩरयषदको 
कामानरम      सदवाम 

(झ) सति चव, आषथनक भाषभरा तथा मोजना 
भन्त्रारम      सदवाम 

(ञ) ति ्ऺाध्मऺ      सदवाम 

(ट) डीन      सदवाम 

(ठ)  ति ्ऺकहरूभध्मे रतिाति ऻक ऩरयषदको 
षसपारयसभा कामनकायस ऩरयषदफाट भनोनीत  
कम्तीभा एक जना भजहरा सजहत 

 दईु जना     सदवाम 

(ड) दषरत, आददवासी÷जनजाषत, अल्ऩसॊख्मक, 
सीभान्तकृत तथा जऩछषडएका वगनफाट 
रतिषतषनषधपव हनुे गयस कामनकायस ऩरयषदको  
षसपारयसभा वानातकउऩाषध रतिाप्त द भध्मेफाट  
सबाफाट भनोनीतकम्तीभा एक जना  
भजहरा सजहत दईुजना   सदवाम  

(ढ)  रतिषतठानभा कामनयत कभनचायसहरुभध्मे 
सबाफाट भनोनीत एक जना  सदवाम 
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(ण)  षनदे्क,वावावा म षनदे्नारम     सदवाम  
(३) उऩदपा (२) फभोति जभ भनोनीत सदवामहरूको 
ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ ।  
(४) भनोनीत सदवामको ऩद कुनै कायणरे रयउ हनु 
गएभा फाॉकी अवषधको राषग सो ऩदभा ऩजहरे जनु 
रतिजक्रमाफाट ऩूषतन गरयएको हो, सोहस रतिजक्रमा फभोति जभ 
अको व्मति उराई भनोनमन गरयनेछ ।   
(५) सबाको फैठक वषनको कम्तीभा दईु ऩटक फवान ु
ऩनेछ । 

(६) सबाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामनजवषध तोजकए 
फभोति जभ हनुेछ । 

8.  सबाको काभ, कतनव्म य अषधकाय: सबाको काभ, कतनव्म 
य अषधकाय देहाम फभोति जभ हनुेछ:- 

(क) रतिषतठानको नीषत, मोजना तथा कामनक्रभ 
वावीकृत गने, 

(ख) रतिषतठानको वाजषनक फजेट वावीकृत गने,  

(ग) रतिषतठानको षनमभ वावीकृत गने,  

(घ) रतिषतठानको तपन फाट रतिदान गरयने छात्रवतृि त्त, 

उऩाषध, रतिभाणऩत्र, ऩदक तथा ऩयुवाकाय रतिदान 
गने, 

(ङ) तोजकए फभोति जभ भानाथन उऩाषध रतिदान गने,  
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(च) आफ्नो भातहतभा यहेका रतिषतठानका जवषबन्न 
षनकामहरुराई भागनद्नन गने तथा आवश्मक 
षनदे्न ददन,े 

(छ) रतिदे् वावावा म तथा ति ्ऺा नीषत षनभानण गने 
क्रभभा रतिदे् सयकायराई आवश्मक सझुाव  
ददने, 

(ज) रतिषतठानको वाजषनक रतिषतवेदन वावीकृत गने, 

(झ) रतिषतठानको रेखा ऩयसऺणका राषग भहारेखा 
ऩयसऺकको ऩयाभ्नभा रेखा ऩयसऺक षनमउु 
गने य रेखाऩयसऺण रतिषतवेदन भाषथ छरपर 
गयस वावीकृत गने, 

(ञ) दगुनभ वाथानहरुभा रतिषतठानको तपन फाट 
वावमॊसेवी सेवारे मोजना फनाउने । 

(ट) तोजकए फभोति जभका अन्म काभ गने, गयाउने । 

   

      ऩरयच्छेद–४  

कामनकायस ऩरयषदको गठन तथा काभ, कतनव्म य अषधकाय 
 

9. कामनकायस ऩरयषदको गठन् (१) रतिषतठानको कामनकायस 
षनकामको रुऩभा काभ गनन एक कामनकायस ऩरयषद यहनेछ। 

  (२) कामनकायस ऩरयषदको गठन देहाम 
फभोति जभ हनुेछ्- 

(क) उऩकुरऩषत    – अध्मऺ  
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(ख) ति ्ऺाध्मऺ    - सदवाम 

(ग) डीन        – सदवाम 

(घ) रतिषतठानका ति ्ऺक भध्मेफाट कम्तीभा  
एकजना भजहरा सजहत दईु जना – सदवाम 

(ङ) रतिषतठान सम्वद्ध अवाऩतारका षनदे्क, – सदवाम 

(च)  यति जिाय                      सदवाम–सति चव  
(३) उऩदपा (२) को खण्ड  (घ) 

फभोति जभको सदवामको भनोनमन उऩकुरऩषतको 
षसपारयसभा सहकुरऩषतरे गनेछ।  

(४) उऩदपा (२) फभोति जभ भनोनीत 
सदवामको ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ।  

(५) कामनकायस ऩरयषदको फैठक सम्फन्धी 
कामनजवषध तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

10. कामनकायस ऩरयषदको काभ, कतनव्म य अषधकाय: कामनकायस 
ऩरयषदको काभ, कतनव्म य अषधकाय देहाम फभोति जभ 
हनुेछ: - 

(क)   सबाको षनणनम तथा षनदे्न कामानन्वमन गने, 

गयाउने,  
(ख)  रतिषतठानको राषग आवश्मक ऩने षनमभको 

भवामौदा तमाय गयस वावीकृषतको  राषग 
सबाभा ऩे् गने,   
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(ग)  रतिषतठानको नीषत, मोजना, वाजषनक कामनक्रभ, 

रतिगषत जववयण, वाजषनक फजेट, रेखाऩयसऺण 
रतिषतवेदन तथा अन्म रतिवातावहरू तमाय गयस 
वावीकृषतको राषग सबाभा ऩे् गने, 

(घ)  भातहतका षनकामहरुफाट सम्ऩन्न बएका काभ, 

कायफाहसको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने तथा 
आवश्मकता अनसुाय पमवाता षनकामहरुराई 
षनदे्न ददन,े 

(ङ)  सबाको नीषत षनदे्नको अधीनभा यहस 
रतिषतठानको कोष तथा चर अचर सम्ऩति त्तको 
सञ्चारन, व्मववाथाऩन, येखदेख य सॊयऺण गने,  

ठेक्काऩट्टा रगाउने, 
(च)  रतिदे् रोक सेवा आमोगको षसपारयसभा 

रतिषतठानको राषग आवश्मक ऩने ति ्ऺक तथा 
कभनचायसहरुको षनमतुि उ तथा फढुवा गने, 

(छ)  वाथामी ऩदऩूषतन नबएसम्भको राषग 
अवाथामी/कयायभा ति ्ऺक तथा कभनचायसको 
षनमतुि उ गने ।  

(ज)  रतिषतठानराई रतिाप्त द जवषबन्न जकषसभका सहमोग 
ग्रहण गने, 

(झ)  तोजकए फभोति जभका अन्म काभ गने, गयाउने । 
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ऩरयच्छेद–५ 

रतिाति ऻक ऩरयषदको गठन तथा काभ, कतनव्म य अषधकाय 
 

11. रतिाति ऻक ऩरयषदको गठन: (१) रतिषतठानको ्ैति ऺक, 

रतिाति ऻक तथा अनसुन्धानापभक कामनराई व्मवति वाथत एवॊ 
षनमषभत गने षनकामको रुऩभा एक रतिाति ऻक ऩरयषद यहनेछ।  
(२) रतिाति ऻक ऩरयषदको गठन देहाम फभोति जभ हनुेछ:- 

(क) ति ्ऺाध्मऺ          – अध्मऺ 

(ख) रतिषतठानका जवषबन्न जवषमगत सषभषतका 
अध्मऺहरूभध्मे कामनकायस  ऩरयषदको 
षसपारयसभा सबाफाट भनोनीत तीन जना– सदवाम 

(ग) अषधकृत रतिषतषनषध, भन्त्रारम  - सदवाम 

(घ) षनदे्क,वावावा म षनदे्नारम   – सदवाम 

(ङ) षनदे्क, ति ्ऺा जवकास षनदे्नारम  -सदवाम 

(च) रतिषतठानका ऩाठ्यक्रभ य ऩयसऺा सम्फन्धी 
षनकामका रतिभखु   -सदवाम 

(छ) रतिषतठानका ति ्ऺकभध्मे कामनकायस ऩरयषदको 
षसपारयसभा सबाफाट भनोनीत कम्तीभा एक 
जना भजहरा सजहत दईुजना  – सदवाम 

(ज) रतिदे् अन्तगनतका अवाऩतारहरुकाभेषडकर 
सऩुरयटेन्डेन य नषसिंङरतिभखुहरु भध्मे कम्तीका 
एक जना भजहरा सजहत तीन जना -सदवाम  

(झ) डीन     -सदवाम सति चव 
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(३) उऩदपा (२) फभोति जभ भनोनीत सदवामहरूको 
ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ ।  

(४) भनोनीत सदवामको ऩद कुनै कायणरे रयउ 
हनु गएभा फाॉकी अवषधको राषग सो ऩदभा ऩजहरे जनु 
रतिजक्रमाफाट ऩूषतन गरयएको हो सोहस रतिजक्रमा फभोति जभ 
अको व्मति उराई भनोनमन गरयनेछ ।  

(५) रतिाति ऻक ऩरयषदको फैठक सम्फन्धी कामनजवषध 
तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

12. रतिाति ऻक ऩरयषदको काभ, कतनव्म य अषधकाय: रतिाति ऻक 
ऩरयषदको काभ, कतनव्म य अषधकाय देहाम फभोति जभ हनुेछ्– 

(क)  रतिषतठानको ्ैति ऺक, रतिाति ऻक तथा 
अनसुन्धानापभक कामनराई व्मवति वाथत एवॊ 
षनमषभत गनन आवश्मक नीषत, मोजना तथा 
कामनक्रभ फनाई वावीकृषतको राषग सबाभा ऩे् 
गने, 

(ख)  वावावा म जवऻान सम्फन्धी जवषबन्न जवषम य 
तहभा ति ्ऺा रतिदान गनन अध्ममन तथा 
अनसुन्धान कामनक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,   

(ग)  रतिषतठानको राषग आवश्मक ऩने ति ्ऺकको 
मोग्मता षनधानयण गने,  
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(घ)  रतिषतठानफाट सञ्चारन हनुे अध्ममन, अनसुन्धान, 

ताषरभ य रतिति ्ऺण कामनक्रभको वातय षनधानयण 
तथा ऩाठ्यक्रभ वावीकृत गने,  

(ङ)  जवद्याथी छनौट गने, 

 (च) ऩयसऺाको भाऩदण्ड षनधानयण गने, 

 (छ)  ऩयसऺा सञ्चारन य नषतजा रतिका्न गने,  

 (ज)  रतिषतठानफाट सञ्चाषरत अध्ममन कामनक्रभभा 
सपर हनुे जवद्याथीराई उऩाषध रतिदान गनन 
सबाभा षसपारयस गने, 

(झ)  रतिषतठानको तपन फाट रतिदान गरयने भानाथन उऩाषध, 

छात्रवतृि त्त, ऩदक य ऩयुवाकाय रतिदान गनन सबाभा 
षसपारयस गने,   

(ञ)  गणुवातयसम ऩाठ्यऩवुातक तथा अध्ममन अध्माऩन 
साभाग्रीहरु तमाय गने, गयाउने, 

(ट)  रतिषतठानफाट सञ्चारन हनुे अध्ममन, अनसुन्धान, 

ताषरभ तथा रतिति ्ऺण कामनक्रभहरुको भूल्माङ्कन 
गने,  

 (ठ)  अध्ममन, ताषरभ तथा अनसुन्धान फाऩतको ्लु्क 
षनधानयण गने,  

(ड)  सबाफाट वावीकृत रतिाति ऻक ऩरयषदग सम्फति न्धत 
षनणनम कामानन्वमन गने, गयाउने तथा अनगुभन 
गने, 
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(ढ) तोजकए फभोति जभका अन्म काभ गने ।                            

ऩरयच्छेद–६ 

सॊकाम, ्ैति ऺक सॊवाथा, अवाऩतार तथा अन्म षनकाम 

13. सॊकाम तथा अनसुन्धान केन्र सम्फन्धी व्मववाथा:  (१) 
रतिषतठानरे सॊकाम तथा अनसुन्धान केन्रको वाथाऩना गनन 
सक्नेछ।  

  (२) उऩदपा (१) फभोति जभ वाथाजऩत सॊकाम 
तथा अनसुन्धान केन्रको गठन तथा काभ, कतनव्म य 
अषधकाय तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

 

14. ्ैति ऺक सॊवाथाको वाथाऩना तथा सञ्चारन :(१) रतिषतठानरे 
वावावा म जवऻान सम्फन्धी जवषबन्न  जवषम अध्ममन, अध्माऩन 
तथा अनसुन्धान गने उदे्दश्मरे आवश्मकतानसुाय ्ैति ऺक 
सॊवाथाको वाथाऩना गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोति जभ वाथाजऩत ्ैति ऺक 
सॊवाथाहरुको व्मववाथाऩन तथा सञ्चारन तोजकए फभोति जभ 
हनुेछ। 

15. अवाऩतारको वाथाऩना य सञ्चारन:  (१) रतिषतठानरे 
वावावा म ऺेत्रभा उच्चवातयसम अध्ममन तथा अनसुन्धान गनन य 
गणुवातयसम एवॊ सरुब वावावा म सेवा उऩरब्ध गयाउनका 
राषग अवाऩतारको  वाथाऩना गनेछ।  

(२) मो ऐन रतिायम्ब हुॉदाका फखत रतिचषरत 
कानून फभोति जभ वाथाऩना बई सञ्चारन बईयहेको हेटौंडा 
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अवाऩतार उऩदपा (१) फभोति जभ वाथाऩना बएको 
भाषननेछ। 

(३) रतिदे् सयकायरे आवश्मक ठानेभा रतिदे् 
भातहत यहेका कुनै ऩषन अवाऩतारराई रतिषतठानभा 
आवद्ध गनन सक्नेछ। 

(४) अवाऩतारको सञ्चारन तथा व्मववाथाऩन 
तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद–७ 

रतिषतठानका ऩदाषधकायस, ति ्ऺक तथा कभनचायस 
 

16. कुरऩषत: (१) भखु्मभन्त्री रतिषतठानको कुरऩषत हनुेछ।  
  (२) कुरऩषत रतिषतठानको रतिभखु हनुेछ।  
17. सहकुरऩषत: (१) रतिषतठानभा एक सहकुरऩषत यहने छ।  

(२)  रतिदे्को साभाति जक जवकास भन्त्री रतिषतठानको 
सहकुरऩषत हनुेछ।  

18. उऩकुरऩषत: (१) उऩकुरऩषत रतिषतठानभा ऩूया सभम 
काभ गने रतिभखु ऩदाषधकायस हनुेछ।  

   (२) उऩकुरऩषतको ऩदभा षनमतुि उको राषग 
षसपारयस गनन कुरऩषतफाट सहकुरऩषतको अध्मऺताभा 
सबाका अन्म दईुजना सदवाम यहेको एक षसपारयस सषभषत 
गठन हनुेछ। 

(३) उऩदपा २ फभोति जभको सषभषतरे 
उऩकुरऩतीको राषग तीन जनाको नाभ भति न्त्रऩरयषदभा 
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षसपारयस गनेछ । षसपारयस बएका भध्मेफाट रतिदे् 
सयकायरे उऩकुरऩषत षनमतुि उ गनेछ।  

(४) उऩदपा (3) फभोति जभ उऩकुरऩषत षनमतुि उको 
राषग आवश्मक ऩने मोग्मता, षनजको काभ, कतनव्म य 
अषधकाय, ऩारयश्रषभक, सेवा तथा सजुवधा सम्फन्धी अन्म 
व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

19. ति ्ऺाध्मऺ् (१) रतिषतठानको ्ैति ऺक तथा रतिाति ऻक 
कामनको येखदेखको राषग उऩकुरऩषतको  षसपारयसभा 
सहकुरऩषतरे ति ्ऺाध्मऺको षनमतुि उ गनेछ।  

(२)  ति ्ऺाध्मऺको ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ। 

(३)  ति ्ऺाध्मऺ रतिषतठानको ऩूया सभम काभ गने 
ऩदाषधकायस हनुेछ। 

(४) ति ्ऺाध्मऺको मोग्मता, काभ, कतनव्म य 
अषधकाय, ऩारयश्रषभक, सेवा तथा सजुवधा सम्फन्धी अन्म 
व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

20. यति जिाय: (१) रतिषतठानको आषथनक य रति्ासन सम्फन्धी 
काभको येखदेखको राषग  उऩकुरऩषतको षसपारयसभा 
सहकुरऩषतरे यति जिाय षनमतुि उ गनेछ।  

(२)  यति जिायको ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ।   
(३) यति जिाय रतिषतठानको ऩूया सभम काभ गने 

ऩदाषधकायस हनुेछ। 
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(४) यति जिायको मोग्मता, काभ, कतनव्म य 
अषधकाय, ऩारयश्रषभक, सेवा तथा सजुवधा सम्फन्धी अन्म 
व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

21. डीन् (१) रतिषतठानको सॊकामको रतिभखु बई काभ गननको 
राषग उऩकुरऩषतरे आवश्मकता  अनसुाय डीनको षनमतुि उ 
गनेछ।  

(२)  डीनको ऩदावषध चाय वषनको हनुेछ। 

(३)  डीन रतिषतठानको ऩूया सभम काभ गने 
ऩदाषधकारय हनुेछ। 

(४) डीनको षनमतुि उको मोग्मता, काभ, कतनव्म य 
अषधकाय, ऩारयश्रषभक, सेवा तथा सजुवधा सम्फन्धी अन्म 
व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

22. षनदे्क: (१) अवाऩतारको रति्ासकीम रतिभखुको रुऩभा 
काभ गननको राषग उऩकुरऩषतरे  यति जिायको षसपारयसभा 
षनदे्कको षनमतुि उ गनेछ।  

(२) षनदे्कको षनमतुि उको मोग्मता, काभ, 

कतनव्म य अषधकाय तथा ऩारयश्रषभक, सेवा एवॊ सजुवधा 
सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

23. अन्म ऩदाषधकायस: (१) रतिषतठानभा तोजकए फभोति जभका 
अन्म ऩदाषधकायस यहन सक्नेछन।्  
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(२) उऩदपा (१) फभोति जभका ऩदाषधकायसको 
षनमतुि उ, काभ, कतनव्म य अषधकाय तथा सेवाको ्तन सम्फन्धी 
व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ।  

24. ऩदफाट हटाउन सक्न:े  (१) उऩकुरऩषत वा ति ्ऺाध्मऺ 
वा यति जिायरे आफ्नो ऩदसम ति जम्भेवायस ऩूया नगयेको वा ऩद 
अनरुुऩको आचयण नगयेको वा इभान्दायसऩूवनक आफ्नो 
 कतनव्म ऩूया गयेको छैन बनी  सबाभा तपकार कामभ 
यहेका एक चौथाई सदवामरे कुरऩषतसभऺ षरति खत षनवेदन 
ददएभा कुरऩषतरे सबाको कुनै सदवामको अध्मऺताभा अन्म 
कुनै एक  सदवाम य भन्त्रारमको सति चव  यहेको तीन 
सदवामीम छानजवन सषभषत गठन गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोति जभको छानजवन 
सषभषतरे उऩकुरऩषत, ति ्ऺाध्मऺ वा यति जिायरे आफ्नो 
ऩदसम ति जम्भेवायस ऩूया नगयेको वा ईभान्दायसऩूवनक काभ 
नगयेको वा आफ्नो कतनव्म ऩारना नगयेको बषन षसपारयस 
गयेभा उऩकुरऩषतराई रतिदे् सयकायरे य ति ्ऺाध्मऺ य 
यति जिायराई सहकुरऩषतरे ऩदफाट हटाउनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोति जभको छानजवन सषभषत 
गठन बएऩषछ षनणनम नबएसम्भ पमवातो ऩदाषधकायस आफ्नो 
ऩदफाट वावत: षनरम्फन हनुेछ। 
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(४) उऩकुरऩषत, ति ्ऺाध्मऺ य यति जिाय फाहेक 
रतिषतठानका अन्म ऩदाषधकायसराई ऩदफाट हटाउने व्मववाथा 
तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोति जभ रतिषतठानका 
ऩदाषधकायसराई ऩदफाट हटाउन षसपारयस गनुन अति घ 
छानजवन सषभषतरे षनज उऩय रागेको आयोऩको सपाइ 
ऩे् गने भौका ददन ुऩनेछ।  

25. रतिषतठानका ति ्ऺक तथा कभनचायस: (१) रतिषतठानभा 
आवश्मक सॊख्माभा ति ्ऺक तथा कभनचायस यहनछेन।् 

 (२) रतिषतठानका ति ्ऺक तथा कभनचायसको वाथामी 
षनमतुि उ रतिदे् रोक सेवा आमोगको षसपारयसभा तोजकए 
फभोति जभ हनुेछ। 

तय दपा 3६ फभोति जभ यहने कभनचायसको हकभा 
सोहस फभोति जभ हनुेछ। 

(३) रतिषतठानका ति ्ऺक तथा कभनचायसको काभ, 

कतनव्म य अषधकाय, ऩारयश्रषभक, सजुवधा य सेवाका ्तन 
तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

26. काजभा खटाउन सक्न:े (१) रतिदे् सयकायरे रतिदे् 
वावावा म सेवाका कुनै कभनचायसराई रतिषतठानको अनयुोधभा 
रतिषतठानभा काजभा खटाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोति जभ काजभा खजटएको 
कभनचायसरे साजवकको सेवा सजुवधाभा नघट्ने गयस 
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रतिषतठानको कभनचायसरे ऩाए सयहको थऩ सजुवधा सभेत 
ऩाउनछे।  

ऩरयच्छेद–८ 

रतिषतठानको कोष, रेखा तथा रेखाऩयसऺण 

27. रतिषतठानको कोष: (१)   रतिषतठानको एउटा छुटै्ट कोष 
हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोति जभको कोषभा   
देहामका यकभहरू यहने छन ्:-  

(क) नेऩार सयकाय य रतिदे् सयकायफाट   
रतिाप्त द अनदुान,  

       (ख) ्ैति ऺक ्लु्क तथा सेवा ्लु्कफाट 
रतिाप्त द यकभ, 

 (ग) वावदे्ी व्मति उ, सॊघ सॊवाथाफाट 
अनदुान वा ऋण वावरुऩ रतिाप्त द यकभ, 

(घ)  जवदे्ी व्मति उ, सॊघ सॊवाथा वा 
सयकायफाट अनदुान वा ऋण वावरुऩ 
रतिाप्त द यकभ, 

(ङ) अन्म स्रोतफाट रतिाप्त द यकभ। 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग)  फभोति जभ 
रतिषतठानरे कुनै यकभ रतिाप्त द गनुन ऩूवन रतिदे् सयकायफाट य 
खण्ड (घ) फभोति जभ यकभ रतिाप्त द गनुन ऩूवन रतिदे् सयकाय 
भापन त नेऩार सयकायको वावीकृषत षरन ुऩनेछ।  
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(४) रतिषतठानको कोषको यकभ वाति णज्म 
फैंकभा खाता खोरस जम्भा गनुन ऩनेछ। 

(५) रतिषतठानको सफै खचनहरू उऩदपा (१) 
फभोति जभको कोषफाट व्महोरयनेछ।  

(६) रतिषतठानको कोष य खाताको सञ्चारन 
सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए फभोति जभ हनुेछ । 

28. रेखा य रेखाऩयसऺण: (१) रतिषतठानको आम–व्ममको 
रेखा दोहोयो रेखा रतिणारसभा आधारयत रतिचषरत कानून 
फभोति जभ याति खनेछ। 

(२) रतिषतठानको आन्तरयक रेखा ऩयसऺण रतिदे् 
रेखा षनमन्त्रक कामानरमफाट य अति न्तभ रेखाऩयसऺण 
भहारेखा ऩयसऺकफाट हनुेछ। 

ऩरयच्छेद–९ 

जवजवध 

29. रतिषतठानराई छुट य सजुवधा:  रतिषतठानराई देहामका 
जवषमभा बन्साय भह्रु, भलु्म  अषबवजृद्धकय, आमकय 
रगामतका कय छुटका राषग सॊघीम सयकाय सभऺ 
भन्त्रारमरे षसपारयस गनन सक्नेछ:-  

(क)  वावावा म जवऻान रतिषतठानभा षनभानण तथा 
सञ्चारनको राषग जवदे्फाट आमात गने षनभानण साभाग्री 
तथा भेति ्नयस, औजाय, उऩकयण य अन्म ्ैति ऺक साभाग्री, 
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(ख)  रतिषतठानरे रतिदान गने छात्रवतृि त्त, जवद्वतवतृि त्त  य  
ऩयुवाकाय, 

(ग)   रतिषतठानरे रतिाप्त द गयेको दान, दातव्म य अनदुान, 
(घ)  रतिषतठानको अन्म श्रोत य सम्ऩति त्त, 
(ङ)   तोजकए फभोति जभका अन्म कुनै जवषम । 

30. वावावा म य ति ्ऺा सम्फन्धी याजिम नीषत अनरुुऩ काभ गनुन 
ऩने : रतिषतठानरे नऩेार सयकायफाट वावीकृत बएको वावावा म 
य ति ्ऺा सम्फन्धी नीषत अनरुुऩ काभ गनुन ऩनेछ। 

31. बनानभा रतिाथषभकता ददन ु ऩने: रतिषतठानरे जवषबन्न तहभा 
जवद्याथी बनान गदान तोजकएको दगुनभ तथा जऩछषडएको ऺेत्रका 
वावावा म सॊवाथाभा तोजकएको अवषधबय सेवा गयेका 
व्मति उराई  रतिाथषभकता ददनऩुनेछ।  

32. आयऺण सम्फन्धी व्मववाथा: (१) रतिषतठानरे रतिपमेक 
्ैति ऺक सत्रभा जवषबन्न तहभा जवद्याथी बनान गदान साभदुाजमक 
जवद्यारमफाट भाध्मषभक ति ्ऺा ऩयसऺा वा सो सयह उत्तीणन 
गयेको आषथनक रुऩरे जवऩन्न भजहरा, दषरत, 
आददवासी/जनजाती, भधे्ी, द्वन्दऩीषडत, अल्ऩसॊख्मक य 
सीभान्तकृतहरुभध्मेफाट रतिदे् षबत्रका नेऩारस जवद्याथीराई 
कम्तीभा द् रतिषत्त वाथान आयऺणको राषग छुट्याउन ु 
ऩनेछ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोति जभ छुट्याइएको 
आयऺण रतिषत्तराई ्तरतिषत्त भाषन  रतिचषरत कानून 
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फभोति जभ छुट्याइएको रतिषत्तका आधायभा आयऺण सजुवधा 
उऩरब्ध गयाइनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोति जभ आयऺणको राषग 
जवद्याथी खलु्रा रतिषतवाऩधानद्वाया छनौट गरयनेछ। 

33. छात्रवतृि त्त उऩरब्ध गयाउन ुऩने : (१)  रतिषतठानरे रतिपमेक 
्ैति ऺक सत्रभा जवद्याथी बनान गदान उऩरब्ध गयाउने छात्रवषृत 
सम्फन्धी व्मववाथा याजिम ति चजकपसा ति ्ऺा ऐन, २०७५ 
फभोति जभ हनुेछ।  

 (2) याजिम ति चजकपसा ति ्ऺा ऐन, २०७५ 
उऩदपा (१) फभोति जभ षनधानरयत रतिषत्तराई ्त रतिषत्त 
भानी सोको ऩैंतारसस रतिषत्त वाथानभा भजहरा, दषरत, 
आददवासी/जनजाषत, भधे्ी, द्वन्दऩीषडत, अल्ऩसॊख्मक 
सीभान्तकृत वगनका जवद्याथीराई छात्रवषृत उऩरब्ध 
गयाइनेछ।     

(३) रतिषतठानरे जवऩन्न जवद्याषथनराई आॊति ्क 
रुऩभा छात्रवतृि त्त उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(4) कुनै षनकाम वा सॊवाथारे कुनै जवद्याथीराई 
रतिषतठानभा अध्ममनको राषग छात्रवतृि त्त उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ। 

34. तोकेको वाथानभा काभ गनुन ऩने: (१) मस ऐन फभोति जभ 
आयऺण वा छात्रवषृतभा अध्ममन गयेको जवद्याथीरे रतिदे् 
षबत्रको ग्राषभण ऺेत्रभा कम्तीभा दईु वषन काभ गनुन ऩनेछ।   
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  (२) कुनै षनकाम वा सॊवाथाको छात्रवतृि त्तभा अध्ममन गने 
जवद्याथीरे पमवातो छात्रवतृि त्त ऩाए फाऩत कुनै ठाउॉभा षनति ित 
अवषधसम्भ काभ गनुन ऩने गयस छात्रवतृि त्त रतिदान गने षनकाम 
वा  सॊवाथारे ्तन याखेको बए सोहस ्तन फभोति जभ य पमसयस 
्तन नयाखेको बए उऩदपा (१) फभोति जभको तोजकएको 
अवषधबय काभ गनुन ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोति जभ खटाईने जऩछषडएको 
वा दगुनभ ऺेत्रको सम्फन्धभा छात्रावतृि त्त ददन ु बन्दा अगावै 
उल्रेख गयस भात्र छात्रवतृि त्त रतिदान गनुन ऩनेछ। 

वाऩजिकयण: मस दपाको रतिमोजनका राषग जऩछषडएको 
वा दगुनभ ऺेत्र बन्नारे रतिदे् सयकायरे रतिदे् याजऩत्रभा 
सूचना रतिका्न गयस रतिदे् षबत्रको कुनै वाथानराई 
जऩछषडएको वा दगुनभ ऺेत्र बषन तोकेको ऺेत्र सम्झन ुऩनेछ 
।मसयस रतिदे् सयकायरे नतोकेसम्भ नेऩार सयकायरे 
तोकेको यहेछ बने पमसयस तोकेको मस रतिदे् षबत्र ऩयेको 
ऺेत्रराई आधाय षरन सक्नेछ। 

(४) दपा ३३ को उऩदपा (१) फभोति जभको 
आयऺण य दपा ३४ फभोति जभको छात्रवतृि त्तभा अध्ममन गने 
जवद्याथीरे उति ल्रति खत ऩूया अवषध काभ गयेऩषछ भात्र 
रतिषतठानरे पमवातो जवद्याथीराई ्ैति ऺक मोग्मताको वाथामी 
रतिभाणऩत्र ददनेछ।  
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(५) रतिषतठानरे दपा ३३ य ३४ फभोति जभको 
आयऺण वा छात्रवतृि त्तभा अध्ममन गने जवद्याथी फाहेक 
रतिषतठानभा अध्ममन गने अन्म जवद्याथीराई अध्ममन ऩिात ्
जऩछषडएका ऺेत्रको वावावा म सॊवाथाभा काभ गनन रतिोपसाजहत 
गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मववाथा गनन सक्नेछ। 

35. नऩेार सयकायको सहभषत षरन ुऩने: रतिषतठानरे मस ऐन 
फभोति जभ कुनै कामनका राषग जवदे्ी षनकामसॉग कुनै 
जवषमभा सम्झौता गदान वा आषथनक सहामता षरॉदा रतिदे् 
सयकायको  षसपारयसभा नेऩार सयकायको सहभषत फभोति जभ 
गनुन ऩनेछ। 

36. कभनचायस रतिषतठानभा यहन सक्न:े (१) मो ऐन रतिायम्ब 
हुॉदाका फखत हेटौंडा अवाऩतार, हेटौंडाभा कामनयत वाथामी 
कभनचायसरे मस ऐन अन्तगनत फनेको कभनचायस सेवा सम्फन्धी 
षनमभ रतिायम्ब बएको षभषतरे तीन भहसनाषबत्र रतिषतठानभा 
षनवेदन ददन ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोति जभ षनवेदन ददने 
कभनचायसराई रतिषतठानको सभान वातय य तहको ऩदभा सयेको 
कभनचायस भाषननेछ।मसयस रतिषतठानभा आएका कभनचायसको 
खाइऩाई आएको सेवा सजुवधाभा घजट हनुे गयस याति खने छैन। 

(३) उऩदपा (२) फभोति जभ रतिषतठानभा यहन े
कभनचायसरे काभ गयेको सेवा अवषध रतिषतठानको सेवा 
अवषधभा गणना हनुेछ।  
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37. अन्म सॊवाथाराई सभाजहत गनन सक्न:े (१) रतिचषरत कानून 
फभोति जभ वाथाऩना बई सञ्चारनभा यहेका वावावाथ जवऻान 
सम्फन्धी कुनै सॊवाथा रतिषतठानसॉग सभाजहत हनु चाहेभा 
 रतिषतठानरे पमवातो सॊवाथाराई रतिषतठानभा सभाजहत गनन 
सक्नेछ।  
  (२) उऩदपा (१) फभोति जभ सॊवाथा सभाजहत गने 
सम्फन्धी आधाय तथा कामनजवषध तोजकए फभोति जभ हनुेछ। 

38. सम्फन्धन ददन नसक्न:े रतिषतठानरे कुनै ्ैति ऺक 
सॊवाथाराई सम्फन्धन ददन सक्ने छैन। 

  
39. काभ कायफाहस फदय नहनु:े रतिषतठानको कुनै ऩदाषधकायस 

वा सदवामको वाथान रयउ बै वा  रतिषतठानको कुनै 
सॊगठनको कुनै ऩदाषधकायस वा सदवामको षनमतुि उ वा 
भनोनमनभा त्रजुट बएको कायणरे भात्र रतिषतठानफाट बए 
गयेको काभ कायफाहस फदय हनुे छैन।  

40. ्ऩथ षरन ुऩने: रतिषतठानको ऩदाषधकायसको ऩदभा षनमउु 
बएको व्मति उरे आफ्नो ऩदको कामनबाय सम्हाल्न ु अति घ 
उऩकुरऩषतरे कुरऩषत सभऺ य फाॉकीरे उऩकुरऩषत सभऺ 
तोजकए  फभोति जभको ढाॉचाभा ्ऩथ षरन ुऩनेछ। 

41. गणुवातयको भलु्माॊकन, अनगुभन षनमन्त्रण:  रतिषतठानफाट 
सञ्चाषरत वावावा म कामनक्रभहरुको  गणुवातय भलु्माॊकन, 

अनगुभन षनमन्त्रण याजिम भाऩदण्डका आधायभा सम्फति न्धत 
काउति न्सरफाट हनुेछ। 
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42. रतिदे् सयकायसॉग सम्ऩकन : रतिषतठानरे रतिदे् सयकायसॉग 
सम्ऩकन  याख्दा भन्त्रारम भापन त याख्न ुऩनेछ। 

43. षनदे्न ददन सक्न:े  रतिषतठानको काभ कायफाहसको 
सम्फन्धभा भन्त्रारमरे रतिषतठानराई आवश्मक षनदे्न ददन 
सक्नेछ य पमवातो षनदे्नको ऩारना गनुन रतिषतठानको कतनव्म 
हनुेछ। 

44. वाजषनक रतिषतवेदन: (१) रतिषतठानरे रतिपमेक आषथनक वषन 
सभाप्त द बएको तीन भहसनाषबत्र आपूरे वषनबरयभा गयेको 
काभ कायफाहसको सबाफाट वावीकृत वाजषनक रतिषतवेदन रतिदे् 
 सयकाय सभऺ ऩे् गनुन ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोति जभको रतिषतवेदनभा अन्म 
कुयाको अषतरयउ रतिषतठानरे वषनबरयभा गयेको काभको 
सॊति ऺप्त द जववयण य रतिषतठानको उऩरति ब्ध रगामतका कुयाहरू 
उल्रेख गनुन ऩनेछ। 

45. अषधकाय रतिपमामोजन: (१) सबारे मस ऐन फभोति जभ 
आपूराई रतिाप्त द अषधकायहरूभध्मे  आवश्मकता अनसुाय 
केहस अषधकाय रतिाति ऻक ऩरयषद, कामनकायस ऩरयषद वा 
उऩकुरऩषतराई रतिपमामोजन गनन सक्नेछ ।  

(२) रतिाति ऻक ऩरयषद, कामनकायस ऩरयषद वा सेवा 
आमोगरे मस ऐन फभोति जभ आपूराई रतिाप्त द अषधकायभध्मे 
आवश्मकता अनसुाय केहस अषधकाय रतिषतठानका कुनै 
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ऩदाषधकायस वा भातहतका कुनै षनकामराई रतिपमामोजन गनन 
सक्नेछ ।  

46. षनमभ फनाउन ेअषधकाय: (१) मस ऐनको कामानन्वमनको 
राषग रतिदे् सयकायरे आवश्मक  षनमभ फनाउन सक्नेछ।  

(२) रतिषतठानरे मस ऐन य मस अन्तगनत फनेको 
षनमभको अधीनभा यहस आवश्मक षनदेति ्का य कामनजवषध 
फनाउन सक्नेछ। 

47. खायेजी य फचाउ: (१) रतिदे्षबत्रका अवाऩतारको 
सञ्चारन य व्मववाथाऩन आदे्, 2075 फभोति जभ हेटौंडा 
अवाऩतार अन्तगनत गठन बएको सषभषत खायेज गरयएको 
छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोति जभको आदे् फभोति जभ 
बए गयेका काभ कायफाहस मसै ऐन फभोति जभ बए गयेको 
भाषननेछ। 

(३) रतिषतठान वाथाऩना तथा सञ्चारनका राषग 
भकवानऩयुको हेटौंडा अवाऩतारभा उऩरब्ध एवभ ् उऩमोग 
गरयएका सम्ऩूणन चर, अचर सम्ऩति त्त, रेनदेन कायोफाय, ऋण, 

धन रगामत सम्ऩूणन अषधकाय तथा दाजमपव रतिषतठानभा 
सयेको भाषननेछ।  

(4) मस ऐन फभोति जभ अवाऩतारको सॊञ्चारन 
तथा व्मववाथाऩन सम्फन्धी अन्म व्मववाथा नबएसम्भको 
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राषग उऩदपा (१) फभोति जभ गदठत सषभषतरे व्मववाथाऩन 
सषभषतको काभ गनेछ। 

                             रतिदे् नॊ. तीनको रतिदे् सबाको सम्फत ्२०७६ सार 
बार 10 गते फसेको फैठकरे नेऩारको सॊजवधानको धाया 
१९९ फभोति जभ मो जवधेमक ऩारयत गयेको व्महोया सॊजवधानको 
धाया २०१ फभोति जभ रतिभाति णत गदनछु । 

 

 

 

.....................  
सान ुकुभाय शे्रठ                 

सबाभखु 

 

 

 

 

 

रतिदे् नम्फय तीनको रतिदे् सबाको 
सबाभखुफाट रतिभाति णत मो जवधेमक 
नेऩारको सॊजवधानको धाया २०१ को 
उऩधाया (२) फभोति जभ रतिभाणीकयण 
गदनछु । 

 

अनयुाधा कोइयारा 

              रतिदे् रतिभखु 

षभषत् 2076/0६/०२ 

 


