संघीय संसद
प्रतितिति सभा
विकास िथा प्रविति सतिति
िेपाल इन्जितियरिङ परिषद् ऐि, २०५५ लाई सं शोिि गिन बिेको वििेयक
सम्िजििा दफािाि छलफल गिी पेश गिे को
सतितिको प्रतििदे ि,२०७७
िेपाल इन्जितियरिङ परिषद् ऐि,२०५५ (यसपतछ “िूल ऐि” भतिएको) को ि उक्त ऐिलाई सं शोिि गिन ििेको
वििेयक (यसपतछ “वििेयक” भतिएको) लाई सं शोिि गिन प्रस्िाि गरिएको िाविय सभाको वििायि व्यिस्थापि
सतितिको प्रतििेदि (यसपतछ “प्रतििेदि” भतिएको) को,÷
१. वििेयकको दफा १ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) िाख्ने :÷
"उपदफा (२) यो ऐि प्रिाणीकिण भएको तितिले िीस ददि पतछ प्रािम्भ हुिछ
े ।"
ुँ ा िं २ बिोन्िि कायि भएको वििेयकको दफा ४ को उपदफा (२) न्िकी त्यसपतछको
२. प्रतििेदिको बुद
उपदफाक्रि तिलाउिे ि िूल ऐिको दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) पतछ दे हायको खण्ड (छ१)
थप्िे:÷
×(छ१) प्रतितिति, इन्जितियरिङ्ग विषय अध्ययि अध्यापि गिाउिे विव
विद्यालयिध्येबाट िेपाल सिकािले ििोिीि गिे को एकििा

-सदस्य।"

३. वििेयकको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा दे हायको खण्ड (घ) िाख्ने:÷
×(घ)

भ्रष्टाचाि, िबििस्िी किणी, िािि बेचतबखि िथा ओसािपसाि, लागू औषि तबक्री
विििण िथा तिकासी िा पैठािी, सम्पत्ती शुद्वीकिण, सं गठीि अपिाि, िजयिजिु
ओसािपसाि, िाहदािी दुरुपयोग, अपहिण सम्बजिी कसूि िा िैतिक पिि दे न्खिे
फौिदािी कसूििा सिाय पाएको िा अजय कुिै फौिदािी कसूििा िीि िषन िा
सोभजदा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो फैसला अन्जिि भएको,"

४. वििेयकको दफा ९ को िा सं शोिि गिन प्रस्िाि गरिएको दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) िा
िहेको "िीिििा" भन्ने शब्दको सट्टा "एकििा िवहला सवहि िीिििा" भन्ने शब्दहरु थप्िे ।
ुँ ा िं ६ न्िक्िे ि वििेयकको दफा १५ िा थप्ि प्रस्िाि गरिएको दफा २१ख. को सट्टा
५. प्रतििेदिको बुद
दे हायको दफा २१ख. िाख्ने:×२१ख.

िाजयिा िद्द गिन तसफारिस गिे: परिषद्ले दफा २१क. बिोन्िि िाजयिा ददएको न्शक्षण

सं स्थाको अिुगिि गदान त्यस्िा सं स्थाले पाठ्यक्रि, विद्याथीको भिानका आिाि, भौतिक पूिानिाि
िथा शैन्क्षक िापदण्ड पालिा गिे को िदे न्खएिा परिषद्ले त्यस्िा न्शक्षण सं स्थाको िाजयिा िद्द गिन
िेपाल सिकाि िा सम्बन्जिि प्रदे श सिकािलाई तसफारिस गिन सक्िेछ।"
ुँ ा िं ९ न्िक्िे ि वििेयकको दफा २० िा सं शोिि गिन प्रस्िाि गरिएको दफा ३७ को
६. प्रतििेदिको बुद
सट्टा दे हायको दफा ३७ िाख्ने:-

×३७ तियि, वितियि, तिदे न्शका, कायनविति ि िापदण्ड बिाउि सक्िे: (१) यो ऐि कायानजियि गिन
परिषद्ले आिश्यक तियि बिाउि सक्िेछ।"
(२) उपदफा (१) बिोन्िि बिाएको तियि िेपाल सिकािबाट स्िीकृि भएपतछ लागु
हुिेछ।
(३) यो ऐि िथा उपदफा (१) बिोन्िि बिेको तियि विपिीि िहुिे गिी परिषद्ले
आिश्यक वितियि, तिदे न्शका, कायनविति ि िापदण्ड बिाउि सक्िेछ ।
(४) यस ऐि बिोन्िि परिषद्ले बिाएको तियि, वितियि, तिदे न्शका, कायनविति ि िापदण्ड
सिनसािािणको िािकािीको लातग सािनितिक गिुन पिेछ।"

(िा. कल्याणी कुिािी खड्का)
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