कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको उपकुलपति तनयुक्तिकण लणति तिफणरिि िम्बन्धी
कणयाववतध, २०७७
स्वीकृि तितििः २०७७।११।२३
कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको रिि उपकुलपति पदिण तनयुक्तिको लणति तिफणरिि िना कर्णाली
स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन ऐन, २०६८ को दफण २० को उपदफण (२) बिोक्तिि िम्िणननीय
प्रधणनिन्री एवि् कुलपतिस्ििको तिति २०७७।११।२० को तनर्ायबणट िणननीय स्वणस््य िथण
िनिं ख्यण िन्री एवि् िहकुलपति श्री हृदयेश तरपणठीको अध्यक्षिणिण िठन भएको ितितिले
उपकुलपति तनयुक्ति तिफणरिि िम्बन्धी कणयालणई ििल, प्रभणवकणिी, पणिदशी, वस्िुतनष्ठ एवि्
ववश्विनीय बनणउन उि ितितिको तिति २०७७।११।२३ को तनर्ायबणट यो कणयाववतध स्वीकृि
ििी लणिू िरिएको छ ।
परिच्छे द-१
प्रणिक्तम्भक

1.

िं क्तक्षप्त नणि ि प्रणिम्भिः (१) यि कणयाववतधको नणि "कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको
उपकुलपति पदिण तनयुक्तिकण लणति तिफणरिि िम्बन्धी कणयाववतध, २०७७" िहे को छ ।
(२) यो कणयाववतध ितितिले स्वीकृि ििे को तितिबणट प्रणिम्भ हुनछ
े ।

2.

परिभणषणिः ववषय वण प्रिङ्गले अको अथा नलणिेिण यि कणयाववतधिणिः(क)"उपकुलपति" भन्नणले कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणनको उपकुलपति िम्झनु पछा ।
(ख) "ऐन" भन्नणले कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन ऐन, २०६८ िम्झनु पछा
(ि) "प्रतिष्ठणन" भन्नणले कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन िम्झनु पछा ।
(घ) "िन्रणलय" भन्नणले स्वणस््य िथण िनिं ख्यण िन्रणलय िम्झनु पछा ।

(ङ)"ितिति" भन्नणले कर्णाली स्वणस््य ववज्ञणन प्रतिष्ठणन ऐन, २०६८ को दफण २० को
उपदफण (२) बिोक्तिि िठठि उपकुलपति तनयुक्ति तिफणरिि ितिति िम्झनु पछा ।

परिच्छे द-२

उपकुलपति तनयुक्ति तिफणरिि िम्बन्धी व्यवस्थण

3.

िोष्टि ियणि िननिः (१) प्रतिष्ठणनिण रिि हुन आएको उपकुलपति पदिण तनयुक्तिकण लणति
आवेदन ठदन ितितिले कक्तम्ििण ७ (िणि) ठदनको अवतध िणखी िणविय दै तनक पतरकणिण िूचनण
प्रकणक्तशि िननछ ।
(२) उपदफण (१) बिोक्तिि प्रकणक्तशि िूचनणको अवतधतभर प्रणप्त हुन आएकण आवेदनहरुको
प्रणिक्तम्भक छणनववन ििी ितितिले योग्यिण पुिेकण उिेद्वणिहरुको प्रणिक्तम्भक िूची (िोष्टि)
प्रकणशन िननछ ।

4. उपकुलपतिको योग्यिणिः उपकुलपतिको पदिण तनयुक्तिको लणति आवेदन ठदन स्वणस््य
िन्रणलय िम्बद्ध िणवाितनक तनकणयकण पदणतधकणिी िथण िदस्यको तनयुक्ति ि िनोनयन
िम्बन्धी िणपदण्ड, २०७३ िण उल्ले क्तखि दे हणय बिोक्तिि योग्यिण पुिण ििे को हुनपु ननछिः(क) िणन्यिण प्रणप्त शैक्तक्षक िं स्थणबणट क्तचवकत्िणशणस्त्र ववषयिण कक्तम्ििण स्नणिकोत्ति उपणतध प्रणप्त
ििे को ।
(ख) कक्तम्ििण िह-प्रणध्यणपक वण िन्रणलय िम्बद्ध तनकणयिण कक्तम्ििण दशौं िह वण िो ििह
कणि ििे को ।
5.

तनयुक्तिकण लणति अयोग्यिणिः स्वणस््य िन्रणलय िम्बद्ध िणवाितनक तनकणयकण पदणतधकणिी िथण
िदस्यको तनयुक्ति ि िनोनयन िम्बन्धी िणपदण्ड,

२०७३ बिोक्तिि दे हणयको व्यक्तिले

उपकुलपति पदिण तनयुक्तिकण लणति आवेदन ठदन िक्ने छै नन्:(क) िैि नेपणली नणिरिक ।

(ख) पैतिि वषा उिेि पुिण नभएको ।
(ि) भ्रष्टणचणि, िम्पक्तत्त शुद्धीकिर्, िणनव बेचववखन, लणिू औषतधको कणिोवणि, पुिणिणक्तत्वक वस्िु
वण िं िक्तक्षि वन्यिन्िु िम्बन्धी किुि वण नैतिक पिन दे क्तखने फौिदणिी किुििण ििणय
पणएको ।
(घ) प्रचतलि कणनून बिोक्तिि कणलोिूचीिण ििणवेश भई त्यस्िो िूचीबणट फुकुवण भएको
अवतध िीन वषा पुिण नभएको ।
ु िण स्थणयी आवणिीय अनुिति प्रणप्त ििे को ।
(ङ) कुनै ववदे शी िुलक
(च) िणवाितनक तनकणयिँि कुनै ठे क्कणपट्टण िम्झौिण ििी कणि िदै ििे को ।
(छ) िणनतिक िन्िुलन ठठक नभएको ।
6.

तनयुक्ति

तिफणरििकण

लणति

छनौटकण

आधणििः

उपकुलपति

पदिण

तनयुक्तिकण

लणति

तिफणरििकण आधणिहरु दे हणय बिोक्तिि िननछिः(क) शैक्तक्षक योग्यिण,
(ख) कणया अनुभव,
(ि) व्यविणवयक कणयायोिनण ।
7.

तनयुक्तिकण लणति तिफणरिििः (१) ितितिले दफण ३ को उपदफण (२) बिोक्तििको िूचीिण
िहेकण उिेद्वणिहरुको दफण ६ बिोक्तिि िूल्यणङ्कन ििी प्रणथतिकिणक्रि िोकी िम्भव भएिम्ि
िीन िनण उिेद्वणिहरुलणई उपकुलपति तनयुक्तिकण लणति कुलपति ििक्ष तिफणरिि िननछ ।
परिच्छे द-३
ववववध

8. बणधण अड्कणउ फुकणउनेिः यि कणयाववतधको कणयणान्वयनिण कुनै बणधण अड्कणउ पिे िण ितितिले
िो बणधण अड्कणउ फुकणउन िक्नेछ ।

