नेपाल राष्ट्रिय इन्जिननयररङ्ग तथा प्रष्ट्रिनि प्रनतष्ठान पूिाािार ननर्ााण ष्ट्रिकास सनर्नत
(गठन) आदे श, २०७३
नेपाल राष्ट्रिय इष्ट्रजिष्ट्रनयररङ्ग तथा प्रष्ट्रिष्ट्रि प्रष्ट्रतष्ठान पूिाािार ष्ट्रनर्ााण ष्ट्रिकास सष्ट्रर्ष्ट्रत
(गठन) आदेश, २०७३
ष्ट्रिकास सनर्नत ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायको आदे श
िारी गरे को छ।

१. संष्ट्रिप्त नार् र प्रारम्भ:
(१) यस आदे शको नार् "नेपाल राष्ट्रिय इन्जिननयररङ्ग तथा प्रष्ट्रिनि प्रनतष्ठान पूिाािार ननर्ााण ष्ट्रिकास सनर्नत
(गठन) आदे श, २०७३" रहे को छ।
(२) यो आदे श तुरुजत प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा:

ष्ट्रिषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेर्ा यस आदे शर्ा,–
(क)

"अध्यक्ष" भन्नाले सनर्नतको अध्यक्ष सम्झनु पछा।

(ख)

"कायाकारी ननदे शक" भन्नाले दफा ६ बर्ोन्िर्को कायाकारी ननदे शक सम्झनु पछा।

(ग)

"तोष्ट्रकएको" िा "तोष्ट्रकए बर्ोन्िर्" भन्नाले यस आदे श अजतगात बनेको ननयर्र्ा तोष्ट्रकएको िा तोष्ट्रकए

बर्ोन्िर् सम्झनु पछा।
(घ)

"र्जरालय" भन्नाले न्शक्षा र्जरालय सम्झनु पछा।

(ङ)

"प्रनतष्ठान" भन्नाले र्किानपुर न्िल्लाको न्ित्लाङ्गर्ा स्थापना गररने नेपाल राष्ट्रिय इन्जिननयररङ्ग तथा

प्रष्ट्रिनि प्रनतष्ठान सम्झनु पछा।
(ि)

"सदस्य" भन्नाले सनर्नतको सदस्य सम्झनु पछा र सो शब्दले सनर्नतको अध्यक्ष र सदस्य–सन्िि

सर्ेतलाई िनाउँछ।
(छ)

"सनर्नत" भन्नाले दफा ३ बर्ोन्िर् गदठत नेपाल इन्जिननयररङ्ग तथा प्रष्ट्रिनि प्रनतष्ठान पूिाािार ननर्ााण

ष्ट्रिकास सनर्नत सम्झनु पछा।

३.

सष्ट्रर्ष्ट्रतको गठन:

(१) प्रनतष्ठानको लानग आिश्यक पने िग्गा प्रानि, भिन लगायतका भौनतक पूिाािार ननर्ााण गने कार् सर्ेतको
लानग नेपाल इन्जिननयररङ्ग तथा प्रष्ट्रिनि प्रनतष्ठान पूिाािार ननर्ााण ष्ट्रिकास सनर्नत नार्को एक सनर्नत रहनेछ।
(२) सनर्नतको गठन दे हाय बर्ोन्िर् हुनेछ:(क)

सन्िि, न्शक्षा र्जरालय

-अध्यक्ष

(ख)

सह सन्िि, अथा र्जरालय, बिेट तथा कायाक्रर् र्हाशाखा

-सदस्य

(ग)

सह सन्िि, न्शक्षा र्जरालय, उच्ि तथा प्राष्ट्रिनिक न्शक्षा
र्हाशाखा

-सदस्य

(घ)

सह सन्िि, कानून, जयाय तथा सद सदीय र्ानर्ला र्जरालय

-सदस्य

(ङ)

कायाकारी ननदे शक

-सदस्य–सन्िि

४.

सष्ट्रर्ष्ट्रतको कार्, कताव्य र अष्ट्रिकार :

सनर्नतको कार्, कताव्य र अनिकार दे हाय बर्ोन्िर् हुनेछ:(क)

प्रनतष्ठानको लानग आिश्यक पने िग्गा प्रानि लगायत भौनतक सद रिनाहरूको गुरु योिना तयार गराई

ननर्ााण गने, गराउने,
(ख)

प्रनतष्ठानको भौनतक सद रिना ननर्ााणका लानग स्थानीय स्तरबाट आिश्यक सहयोग िुटाउने,

(ग)

सनर्नतको योिना, कायाक्रर् तथा बिेट स्िीकृत गरी कायााजियन गने, गराउने,

(घ)

खररद योिना स्िीकृत गरी कायााजियन गने गराउने,

(ङ)

प्रनतष्ठानको लानग आिश्यक प्राष्ट्रिनिक तथा प्रशासननक िनशन्िको ष्ट्रििरण तयार गने ,

(ि)

प्रनतष्ठानको लानग आिश्यक पने औिार तथा उपकरणको सूिी तयार गरी खररद गने, गराउने,

(छ)

प्रनतष्ठान सञ्चालनको लानग कानू नी, सद स्थागत र नीनतगत सद रिना सम्बजिर्ा अध्ययन गरी र्जरालयर्ा

नसफाररस गने,
(ि)

कायाक्रर् अनुगर्न योिना र िाष्ट्रषक
ा प्रनतिेदन तयार गने,

(झ)

सनर्नतको कार्हरूको ष्ट्रिश्लेषण गरी कार् अनुसार कर्ािारीहरूको कायाष्ट्रििरण तयार गरी दरबजदी

स्िीकृत गराउने।

(ञ)

प्रनतष्ठानको पूिाािार ननर्ााणको ष्ट्रिकास सम्बजिी अजय काया गने , गराउने।

५.

सष्ट्रर्ष्ट्रतको बैठक सम्बजिी कायाष्ट्रिष्ट्रि :

(१) सनर्नतको बैठक दुई र्ष्ट्रहनार्ा कम्तीर्ा एकपटक बस्नेछ।
(२) सनर्नतको बैठक अध्यक्षले तोकेको नर्नत, सर्य र स्थानर्ा बस्नेछ।
(३) उपदफा (२) र्ा िुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापनन अध्यक्षको अनुपन्स्थनतर्ा सनर्नतको बैठक बोलाउन
आिश्यक दे न्खएर्ा सदस्य-सन्ििले सदस्यसँग परार्शा गरी सनर्नतको बैठक बोलाउन सक्नेछ।
(४) सनर्नतको बैठकर्ा छलफल हुने कायासूिी सष्ट्रहतको ष्ट्रििरण सदस्य-सन्ििले बैठक बस्नुभजदा कम्तीर्ा
िौबीस घण्टा अगािै सदस्यहरूलाई ददनु पनेछ।
(५) सनर्नतको कूल सदस्य सङ्ख्याको पिास प्रनतशतभजदा बढी सदस्यहरू उपन्स्थत भएर्ा सनर्नतको बैठकको
लानग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको र्ानननेछ।
(६) सनर्नतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननिको अनुपन्स्थनतर्ा सनर्नतका सदस्यले आफूहरू र्ध्येबाट
छानेको सदस्यले गनेछ।
(७) सनर्नतको बैठकर्ा बहुर्तको राय र्ाजय हुनेछ र र्त बराबर भएर्ा बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्िले
ननणाायक र्त ददनेछ।
(८) सनर्नतको बैठकको ननणाय सनर्नतको सदस्य –सन्ििले प्रर्ान्णत गनेछ।
(९) सनर्नतले आफ्नो कार्सँग सम्बन्जित कुनै व्यन्िलाई सनर्नतको बैठकर्ा आर्जरण गना सक्नेछ।
(१०) सनर्नतको बैठक सम्बजिी अजय कायाष्ट्रिनि सनर्नत आफैंले ननिाारण गरे बर्ोन्िर् हुनेछ।

६.

कायाकारी ष्ट्रनदेशक :

(१) सनर्नतको प्रशासकीय प्रर्ुखको रूपर्ा कार् गना एक िना कायाकारी ननदे शक रहनेछ।
(२) र्जरालयले नेपाल सरकारको न्शक्षा सेिाको कम्तीर्ा रािपराष्ट्रित दीतीय रेणे णीको अनिकृतलाई एक रेणे णी
र्ानथको तलि, भत्ता लगायतको सुष्ट्रििा उपलब्ि गराउने गरी सनर्नतको कायाकारी ननदे शकको रूपर्ा कार् गने
गरी तोक्नेछ।

७.

कायाकारी ष्ट्रनदेशकको कार्, कताव्य र अष्ट्रिकार :

कायाकारी ननदे शकको कार्, कताव्य र अनिकार दे हाय बर्ोन्िर् हुनेछ:(क)

सनर्नतको िाष्ट्रषक
ा बिेट, कायाक्रर् तथा योिना तयार गरी सनर्नत सर्क्ष पेश गने,

(ख)

सनर्नतबाट ननणाय हुन ु पने अजय ष्ट्रिषयर्ा प्रस्ताि तयार गरी सनर्नतर्ा पेश गने,

(ग)

सनर्नतको बैठकको ननणाय कायााजियन गने , गराउने,

(घ)

सनर्नतको प्रशासननक तथा आनथाक कार् , कारबाहीको ननयजरण तथा अनुगर्न गने,

(ङ)

सनर्नतबाट भएका कार् कारबाहीको ननरीक्षण, अनुगर्न तथा र्ूल्यािन गने, गराउने,

(ि)

तोष्ट्रकए बर्ोन्िर्का अजय कार् गने, गराउने।

८.

कर्ाचारी सम्बजिी व्यि्था :

(१) सनर्नतको काया सम्पादनको लानग सनर्नतर्ा आिश्यक सङ्ख्यार्ा कर्ािारीहरू रहनेछन्।
(२) सनर्नतलाई आिश्यक पने कर्ािारीहरू र्जरालयका स्थायी कर्ािारीहरू र्ध्येबाट र्जरालयले उपलब्ि
गराउनेछ।
(३) उपदफा (२) बर्ोन्िर् सनर्नतलाई आिश्यक पने कर्ािारी र्जरालयले उपलब्ि गराउन नसक्ने भएर्ा
सनर्नतले कायाालय सहयोगी, सिारी िालक, कम््यूटर अपरे टर तथा आिश्यक पने भएर्ा प्राष्ट्रिनिक पदर्ा अथा
र्जरालयको सहर्नतर्ा र्जरालयको स्िीकृनत नलई सेिा करारर्ा कार्र्ा रा्न सक्नेछ।

९.

सष्ट्रर्ष्ट्रतको कोष :

(१) सनर्नतको एउटा छु ट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोन्िर्को कोषर्ा दे हाय बर्ोन्िर्का रकर्हरू रहनेछन्:(क)

नेपाल सरकारबाट प्राि रकर्,

(ख)

ष्ट्रिदे शी व्यन्ि, सरकार िा अजतरााष्ट्रिय सङ्खघ, सद स्थाबाट सहयोग स्िरूप प्राि रकर्,

(ग)

स्थानीय ननकायबाट प्राि रकर्,

(घ)

कुनै व्यन्ि िा सद स्थाबाट दान, दातव्य, िजदा स्िरूप प्राि रकर्,

(ङ)

अजय स्रोतबाट प्राि रकर्।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बर्ोन्िर्को रकर् प्राि गनुा अन्घ सनर्नतले नेपाल सरकार, अथा र्जरालयको
पूि ा स्िीकृनत नलनु पनेछ।
(४) सनर्नतले उपदफा (१) बर्ोन्िर्को कोषर्ा रहने रकर् सनर्नतले तोकेको नेपाल नभरको कुनै िान्णज्य
बैिर्ा खाता खोली िम्र्ा गनुा पनेछ।

(५) सनर्नतको नार्बाट गररने सबै खिा उपदफा (१) बर्ोन्िर्को कोषबाट व्यहोररनेछ।
(६) सनर्नतको कोषको खाताको सञ्चालन कायाकारी ननदे शक र सनर्नतको लेखा सम्बजिी कार् गने प्रर्ुख
ु दस्तखतबाट हुनेछ।
कर्ािारीको सद यि

१०.

लेखा तथा लेखापरीिण :

(१) सनर्नतको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँिा बर्ोन्िर् रान्खनेछ।
(२) सनर्नतको आजतररक लेखापरीक्षण प्रिनलत कानून बर्ोन्िर् दताा भएका लेखा परीक्षकहरू र्ध्येबाट
सनर्नतले तोकेको ले खापरीक्षकबाट हुनेछ।
(३) सनर्नतको अन्जतर् लेखापरीक्षण र्हाले खापरीक्षकबाट हुनेछ।
(४) र्जरालयले सनर्नतको आय व्ययको लेखा, नगदी, न्िजसी, अजय कागिात िा ष्ट्रहसाब ष्ट्रकताब िुनसुकै बखत
िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ।

११.

खचा सम्बजिी कायाष्ट्रिष्ट्रि :

(१) अनिकार प्राि अनिकारीले खिा गदाा स्िीकृत बिेट तथा कायाक्रर्को सीर्ा नभर रही खिा गनुा पनेछ।
(२) अनिकार प्राि अनिकारीले खिा गदाा खिाको बील भरपाई सष्ट्रहत लेखा रा्नु पनेछ र बील भरपाई आउन
नसक्ने कार्र्ा भएको फुटकर खिाको हकर्ा खिा गने कर्ािारीले प्रर्ान्णत गरी कायाकारी ननदे शकबाट
सर्थान गराई लेखा रा्नु पनेछ।
स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोिनका लानग बील भरपाई आउन नसक्ने कार्र्ा भएको फुटकर खिा भन्नाले
ट्याक्सी भाडा, ररक्सा भाडा, कुल्ली खिा आददर्ा भएको एक पटकर्ा पाँिसय रुपैयाँभजदा घटी रकर्को खिा
सम्झनु पदाछ।
(३) अनिकार प्राि अनिकारीले आनथाक कारोबार गदाा आफ्नो र्ातहतका कर्ािारी उपर पूरा रे खदे ख पुर्याई
नगद, न्िजसी, त्यसको ष्ट्रहसाब ष्ट्रकताब, बील भरपाई िा प्रर्ाणर्ा कुनै ष्ट्रकनसर्को ष्ट्रहनानर्ना, हानन नोक्सानी िा
लापबााही हुन नपाउने गरी उन्ित प्रबजि गनुा पनेछ।
(४) कुनै रकर्को भ ुिानी ददँदा ररत पुगे िा नपुगक
े ो िाँि गनुा पनेछ र खिा भएको सबै रनसद बील
भरपाईहरूर्ा नसलनसलेिार नम्बर राखी कायाकारी ननदे शक िा ननिले तोकेको कर्ािारीले भ ुिानी भएको
िनाउने छाप सर्ेत लगाई दस्तखत गरी प्रर्ान्णत गनुा पनेछ।

१२.

खचा गरेको रकर् ष्ट्रनयष्ट्रर्त गना सक्ने :

खिा गदाा अनिकार प्राि अनिकारीबाट स्िीकृत गराई खिा गनुा पनेछ।यसरी खिा गदाा यस आदे श अनुसार
पुर्याउनु पने ररत नपुर्याई काबु बाष्ट्रहरको पररन्स्थनतर्ा खिा गरे को र त्यसबाट सनर्नतलाई हानन नोक्सानी
भएको नदे न्खए अनिकार प्राि अनिकारीले त्यसरी खिा गनुा पने कारण र्नानसब ठानेर्ा पनछ स्िीकृत गररददन
सक्नेछ।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनका लानग काबु बाष्ट्रहरको पररन्स्थनत भन्नाले तत्काल खिा नगदाा सनर्नतलाई
हानन नोक्सानी हुन,े बढी दस्तुर नतनुा पने, ठू लो आनथाक व्ययभार व्यहोनुा पने , दै िी प्रकोपको सार्ना गनुा पने
िस्ता अिस्थालाई सम्झनु पदा छ।

१३.

रकर्ाजतर गना सक्ने :

स्िीकृत बिेटले कुनै शीषाक िा उप-शीषाकर्ा ष्ट्रिननयोिन गरे को रकर् अको शीषाक िा उप-शीषाकर्ा
रकर्ाजतर गनुा परे र्ा िुन शीषाक िा उप-शीषाकको बिेट अजय शीषाकर्ा रकर्ाजतर गररने हो सो शीषाक िा
उप-शीषाकको कूल रकर्को पच्िीस प्रनतशतसम्र् कायाकारी ननदे शकले र सो भजदा बढी रकर् रकर्ाजतर गनुा
परे र्ा सनर्नतले गना सक्नेछ।

१४.

लेखा प्रर्ुखको कार्, कताव्य र अष्ट्रिकार :

लेखा प्रर्ुखको कार्, कताव्य र अनिकार दे हाय बर्ोन्िर् हुनेछ:(क)

यस आदे श बर्ोन्िर् आफूलाई सुम्पेका आनथाक कारबाहीसँग सम्बन्जित कार् र उत्तरदाष्ट्रयत्ि बहन

गने,
(ख)

सनर्नतको आम्दानी तथा खिा सम्बजिी स्रे स्ता अद्यािनिक रूपर्ा रा्ने।

(ग)

सनर्नतको बिेट तिुर्
ा ा गने,

(घ)

ननकासा भएको रकर्को खिाको ष्ट्रहसाब ष्ट्रकताब ररतपूिक
ा रा्ने, खिाको फाँटिारी तथा आनथाक

ष्ट्रििरण तयार गने,
(ङ)

ष्ट्रिननयोन्ित रकर् नपुग भई थप रकर् र्ाग गनुा पने भएर्ा ननकासा खिा र बाँकी सर्ेत खुलाई

अनिकार प्राि अनिकारी सर्क्ष आिश्यक रकर् ननकासा र्ाग गने ,
(ि)

कोषको न्स्थनतको बारे र्ा सर्य सर्यर्ा कायाकारी ननदे शकलाई िानकारी गराउने,

(छ)

लेखापरीक्षणबाट कायर् हुन आएको बेरुिुको लागत रा्ने र बेरुिु फछौट गने, गराउने,

(ि)

सनर्नतको स्रोत पररिालन सम्बजिर्ा ष्ट्रिश्लेषण गरी राय सुझाि पेश गने,

(झ)

आनथाक ष्ट्रििरण तयार गने ।

१५.

सािािष्ट्रनक खररद ऐन अनुसार हुने :

सनर्नतको उद्देश्य पूनताका लानग गररने खररद, ननर्ााण, र्र्ात सम्भार तथा अजय कायाहरूर्ा सािािननक खररद ऐन,
२०६३ र सािािननक खररद ननयर्ािली, २०६४ र्ा भएको व्यिस्था अनुसार गनुा पनेछ।

१६.

उपसष्ट्रर्ष्ट्रत िा कायाटोली गठन गना सक्ने :

(१) सनर्नतले आफ्नो काया सुिारु रूपर्ा गनाको लानग आिश्यकता अनुसार उपसनर्नत िा कायाटोली गठन गना
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोन्िर् गदठत उपसनर्नत िा कायाटोलीको कार्, कताव्य, अनिकार तथा कायाष्ट्रिनि सनर्नतले
त्यस्तो उपसनर्नत िा कायाटोली गठन गदाा ननिाारण गररददए बर्ोन्िर् हुनेछ।

१७.

अष्ट्रिकार प्रत्यायोिन :

सनर्नतले आफूलाई प्राि अनिकारर्ध्ये आिश्यकता अनुसार केही अनिकार

अध्यक्ष, सदस्य, कायाकारी ननदे शक

िा दफा १६ बर्ोन्िर् गदठत उपसनर्नत िा कायाटोली िा सनर्नतको कुनै अनिकृत कर्ािारीलाई प्रत्यायोिन गना
सक्नेछ।

१८.

िार्षाक प्रष्ट्रतिेदन पेश गनुा पने :

सनर्नतले आनथाक िषा सर्ाि भएको नर्नतले पजर ददननभर आफूले सम्पन्न गरे को कार्को ष्ट्रििरण उल्लेख गरी
र्जरालय सर्क्ष िाष्ट्रषक
ा प्रनतिेदन पेश गनुा पनेछ।

१९.

बैठक भत्ता :

सनर्नतका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्राष्ट्रिनिक सनर्नत र दफा १6 बर्ोन्िर् गदठत उपसनर्नत िा कायाटोलीका
सदस्यहरूले त्यस्तो सनर्नत, प्राष्ट्रिनिक सनर्नत, उपसनर्नत िा कायाटोलीको बैठकर्ा भाग नलए बापत अथा
र्जरालयबाट स्िीकृत र्ापदण्ड बर्ोन्िर् बैठक भत्ता पाउने छन्।

२०.

ष्ट्रनदेशन ददन सक्ने :

(१) र्जरालयले सनर्नतबाट गररने कार् कारबाहीको सम्बजिर्ा सनर्नतलाई आिश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोन्िर् ददइएको ननदे शनको पालना गनुा सनर्नतको कताव्य हुनेछ।

२१.

सष्ट्रर्ष्ट्रतको कायाालय :

(१) सनर्नतको कायाालय काठर्ाडौँ उपत्यकानभर रहनेछ।
(२) सनर्नतको ष्ट्रफल्ड कायाालय र्किानपुर न्िल्लाको न्ित्लाङ्गर्ा रहनेछ।

२२.

ष्ट्रनयर् बनाउने अष्ट्रिकार :

यो आदे शको कायााजियनको लानग नेपाल सरकारले आिश्यक ननयर् बनाउन सक्नेछ।
आज्ञाले,
सूयप्र
ा साद गौतर्
नननर्त्त सन्िि

