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नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन, २०५५ 

लालमोहि ि प्रकाशन नमनि 

                                                                         २०५५।११।२७ 

संशोधन गने ऐन                                       प्रमाणीकिण ि प्रकाशन नमनि 

१. गणिजर सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन  

गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 

२.   नेपालको संविधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

     संशोधन गने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

३.    नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद्  ( पवहलो संशोधन )ऐन, २०७९  २०७९।५।५ 

 

२०५५ सालको ऐन नं. २३ 

==================== 

नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद्को व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना  नेपाल ............... इन्जिननयरिङ व्यिसायलाई प्रभािकािी बनाई व्यिन्स्थि िथा 
िैज्ञाननक ढङ्गले परिचालन गनन िथा इन्जिननयिहरूको योग्यिा अनसुाि नाम दिान गने समेिको 
व्यिस्था गननको लानग नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद्को व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

श्री ५ महािािानधिाि िीिेजर िीि विक्रम शाहदेिको शासनकालको सत्ताइसौं िषनमा 
संसदले यो ऐन बनाएकोछ। 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािन्भभक 

१. संन्िप्त नाम ि प्रािभभ  )१( यस ऐनको नाम “नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद् ऐन, २०५५” 
िहेको छ। 

)२( यो ऐन नेपाल सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोकेको 
नमनिदेन्ि प्रािभभ हनेुछ।

 

 

                                                      
   यो ऐन संिि ्२०६५ साल िेठ १५ गिे देन्ि लागू भएको । 
 गणिजर सदुृढीकिण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वािा न्िवकएको । 

    यो ऐन नमनि २०५६।६।१ गिे देन्ि लागू हनुे गिी िोवकएको )नेपाल िािपर २०५६।६।१( 
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२. परिभाषा  विषय िा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 
)क( “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोन्िम स्थापना भएको नेपाल इन्जिननयरिङ 

परिषद् सभिन ुपछन। 

)ि( “अध्यि” भन्नाले परिषद्को अध्यि सभिन ुपछन। 

(ि१)  "उपाध्यि "भन्नाले परिषद्को उपाध्यि सभिन ुपछन। 

)ग( “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सभिन ु पछन ि सो शब्दले परिषद्को 
अध्यि, उपाध्यि ि सदस्य-सन्चि समेिलाई िनाउँछ। 

)घ( “इन्जिननयि” भन्नाले परिषद्बाट माजयिा प्राप्त न्शिण संस्थाबाट 
इन्जिननयरिङ विषयमा कभिीमा स्नािकोपानध प्राप्त गिेको व्यन्ि सभिन ु
पछन। 

)ङ( “इन्जिननयरिङ व्यिसाय” भन्नाले अनसूुचीमा उन्ललन्िि विषयमा प्राविनधक 
ज्ञान िथा दििा हानसल गिेका इन्जिननयिहरूले अपनाउने व्यिसाय 
सभिन ुपछन। 

)च( “दिान वकिाब” भन्नाले दफा १५ बमोन्िम ियाि गरिएको दिान वकिाब 
सभिन ुपछन। 

)छ( “दिानिाला इन्जिननयि” भन्नाले दिान वकिाबमा नाम दिान भएको इन्जिननयि 
सभिन ुपछन। 

)ि( “िन्िष्ट्राि” भन्नाले दफा २७ बमोन्िम ननयिु गरिएको व्यन्ि सभिन ु
पछन। 

♫)ि( "सनमनि" भन्नाले दफा १४ बमोन्िम गठठि पिीिा सनमनि सभिन ुपछन। 

)ञ( “िोवकएको” िा “िोवकए बमोन्िम” भन्नाले यस ऐन अजिगनि बनेको 
ननयममा िोवकएको िा िोवकए बमोन्िम सभिन ुपछन। 

 

परिच्छेद – २ 

परिषद्को स्थापना, गठन, काम, किनव्य ि अनधकाि 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि। 
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♫३. परिषद्को स्थापना:( १ )इन्जिननयरिङ व्यिसायलाई प्रभािकािी बनाई व्यिन्स्थि िथा 
िैज्ञाननक ढङ्गले परिचालन गनन िथा इन्जिननयिको योग्यिा अनसुाि नाम दिान गने समेिको 
काम गननको लानग नेपाल इन्जिननयरिङ परिषद्को स्थापना गरिएको छ। 

(2) परिषद्को कायानलय काठमाडौँ उपत्यकामा िहनेछ। 

(3) परिषद्ले आिश्यकिा अनसुाि प्रदेशस्ििमा शािा कायानलय िा सभपकन  
कायानलय स्थापना गनन सक्नेछ। 

४. परिषद् स्िशानसि संस्था हनुे  )१( परिषद् अविन्च्छन्न उत्तिानधकाििाला एक स्िशानसि ि 
संगठठि संस्था हनेुछ। 

)२( परिषद्को सबै काम कािबाहीको लानग आफ्नो छुटै्ट छाप हनेुछ। 

)३( परिषद्ले व्यन्ि सिह चल अचल सभपनि प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचनबिन 
गनन िा अजय कुनै वकनसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ। 

)४( परिषद्ले व्यन्ि सिह आफनो नामबाट नानलस उििु गनन ि परिषद् उपि 
पनन सोही नामबाट नानलस उििु लाग्न सक्नेछ। 

 

५. परिषद्को गठन  )१( दफा ३ बमान्िम स्थापना भएको परिषद्मा देहाय बमोन्िमका 
सदस्यहरु िहने छन ्– 

)क( इन्जिननयरिङ नबषयमा स्नािकोपानध प्राप्त गिी कभिीमा  

पजर िषन इन्जिननयरिङ व्यिसायमा अनभुि प्राप्त  

इन्जिननयिहरु मध्येबाट नेपाल सिकािबाट मनोनीि  

इन्जिननयि             – अध्यि 

)ि( इन्जिननयरिङ विषयमा स्नािकोपानध प्राप्त गिी कभिीमा  

दश िषन इन्जिननयरिङ्ग व्यिसायमा अनभुि प्राप्त इन्जिननयिहरु  

मध्येबाट नेपाल सिकािबाट मनोनीि इन्जिननयि  – उपाध्यि 

♫)ग( इन्जिननयरिङ विषयमा स्नािकोपानध प्राप्त गिी कभिीमा  

साि िषन इन्जिननयरिङ व्यिसायमा अनभुिप्राप्त इन्जिननयिहरू  

मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रनिनननधत्ि हनुे गिी समािेशी  

नसद्धाजिको आधािमा नेपाल सिकािबाट मनोनीि  

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि। 



www. lawcommission.gov.np 

 

4 

 

कभिीमा िीनिना मवहला सवहि साििना  – सदस्य 

)घ( अध्यि, नेपाल इन्जिननयसन एशोनसएसन   – सदस्य 

)ङ( नेपाल इन्जिननयसन एशोनसएसनले ननिानचन गिी  

पठाएका पाँचिना इन्जिननयिहरु    – सदस्य 

)च( इन्जिननयरिङ क्याभपसका क्याभपस प्रमिुहरु मध्ये  

नेपाल सिकािबाट मनोनीि क्याभपस प्रमिु एकिना – सदस्य 

)छ( प्रनिनननध, इन्जिननयरिङ, अध्ययन संस्थान, नरभिुन  

विश्वविद्यालय       – सदस्य 

(छ१)  इन्जिननयरिङ विषय अध्ययन ,अध्यापन गिाउने  

विश्वविद्यालयहरू मध्येबाट नेपाल सिकािबाट  

मनोनीि एकिना      – सदस्य 

♫)ि(  इन्जिननयरिङ विषयमा स्नािकोपानध प्राप्त गिी कभिीमा 
साि िषन इन्जिननयरिङ व्यिसायमा अनभुिप्राप्त इन्जिननयिहरू  

मध्येबाट परिषद् बाट मनोनीि कभिीमा एकिना मवहला  

सवहि दईुिना       – सदस्य 

)ि( िन्िष्ट्राि      – सदस्य-सन्चि 

)२( उपदफा )१( को िण्ड )ग( ि )ङ( बमोन्िम सदस्यहरुको मनोनयन िथा 
ननिानचन गदान इन्जिननयरिङ व्यिसायका विषयगि आधािमा छुट्टा छुटै्ट विषयबाट गनुन 
पनेछ। 

)३( उपदफा )१( को िण्ड )ङ( बमोन्िमका सदस्यहरुको ननिानचन 
नभएसभमको लानग नेपाल इन्जिननयसन एशोनसयसनले मनोनयन गिी पठाएका 
इन्जिननयिहरु परिषद्का सदस्य हनेु छन।् 

)४( उपदफा )१( को िण्ड )छ( बमोन्िम प्रनिनननध मनोनयन गदान 
इन्जिननयिहरुमध्येबाट गनुन पनेछ। 

)५( परिषद्ले आिश्यक देिेमा कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा भाग नलन 
आमजरण गनन सक्नेछ। 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप।  
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
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६. सदस्यको पदािनध  )१(परिषद्मा मनोनीि िा ननिानन्चि सदस्यको पदािनध चाि िषनको 
हनेुछ। पदािनध समाप्त भएका सदस्यहरु यस ऐनमा लेन्िएका अजय व्यिस्थाहरुको 
अधीनमा िही पनु  मनोनयन हनु िा ननिानन्चि हनु सक्ने छन।् 

)२( पदािनध समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिि हनु आएमा त्यस्िो रिि हनु 
आएको सदस्यको पद बाँकी अिनधको लानग अको सदस्यको मनोनयन िा ननिानचनद्वािा 
पूनिन गनन  सवकनेछ। 

 

७. सदस्यको नननमत्त अयोग्यिा  देहायका कुनै व्यन्ि परिषद्को सदस्य पदमा मनोनीि िा 
ननिानन्चि हनु सक्ने छैन – 

)क( गैि नेपाल नागरिक, 

)ि( दिान वकिाबबाट नाम हटाइएको, 
)ग( साहूको ऋण निनन नसकी दामासाहीमा पिेको, 
♫)घ( भ्रष्टाचाि, िबििस्िी किणी, मानि बेचनबिन िथा ओसािपसाि, लागू औषध 

नबक्री विििण िथा ननकासी िा पैठािी, सभपन्त्त शदु्धीकिण, सङ्गठठि अपिाध, 
िजयिजि ुओसािपसाि, िाहदानी दरुुपयोग, अपहिण सभबजधी कसिु िा नैनिक 
पिन देन्िने अजय फौिदािी कसूिमा सिाय पाएको िा अजय कुनै फौिदािी 
कसूिमा िीन िषन िा सोभजदा बढी कैदको सिाय पाई त्यस्िो फैसला अन्जिम 
भएको, 

♫(ङ) माननसक सजिलुन ठीक नभएको 
(च ) कुनै विदेशी मलुकुको स्थायी आिासीय अनमुनि प्राप्त गिेको।  
 

८. सदस्यिा समाप्त हनुे अिस्था  देहायको अिस्थामा परिषद्को सदस्यिा समाप्त भएको  

मानननेछ – 

)क( दफा ७ बमोन्िम अयोग्य भएमा, 
)ि( सदस्यको पदबाट ठदएको िािीनामा स्िीकृि भएमा, 

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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)ग( परिषदलाई कािण सवहिको पूिन सूचना नठदई लगािाि िीन पटकसभम 
परिषद्को बैठकमा अनपुन्स्थि भएमा, 

)घ( मतृ्य ुभएमा। 

 

९. परिषद्को काम, किनव्य ि अनधकाि  यस ऐनमा अजयर लेन्िएको काम, किनव्य ि 
अनधकािको अनिरिि परिषद्को काम, किनव्य ि अनधकाि देहाय बमोेेन्िम हनेुछ – 

)क( इन्जिननयरिङ व्यिसाय सूचारु रुपबाट संचालन गननको लानग आिश्यक 
नीनि, योिना िथा कायनक्रमहरु ियाि गिी त्यसको कायानजियन गने, 

)ि( इन्जिननयरिङ न्शिा ठदने न्शिण संस्था ि त्यस्िा संस्थाहरुले प्रदान गिेका 
प्रमाणपर िथा उपानधहरुलाई िोवकए बमोन्िम माजयिा ठदने, 

♫)ग( इन्जिननयरिङ व्यिसाय गननको लानग आिश्यक योग्यिा ननधानिण गने ि 
योग्यिा पगेुका इन्जिननयिको नाम दिान गने प्रयोिनका लानग नलइने पिीिाको 
पाठ्यक्रम ियाि गने, पिीिा नलन े ि उत्तीणन भएका व्यन्िलाई नाम दिान 
प्रमाणपर प्रदान गने, 

)घ( दिानिाला इन्जिननयिले िोवकए बमोन्िमको व्यिसावयक आचाि संवहिाको 
उललंघन गिेमा िा पालना नगिेमा िोवकए बमोन्िमको कायनविनध पूिा गिी 
त्यस्िो इन्जिननयिको नाम परिषद् बाट हटाउने। 

(ङ)  इन्जिननयरिङ विषय अध्ययन, अध्यापन गिाइने न्शिण संस्थाहरूको 
पाठ्यक्रम, शैन्िक मापदण्ड िथा पिीिा प्रणाली सभबजधी नीनिको 
पनुिािलोकन ि मूलयाङ्कन गिी सभबन्जधि विश्वविद्यालय ि नेपाल सिकाि िा 
सभबन्जधि प्रदेश सिकािलाई नसफारिस गने, 

 (च)   इन्जिननयरिङ विषय अध्ययन, अध्यापन गिाइन े न्शिण संस्थाको 
विद्याथी भनानका आधाि ि शिनहरू िथा न्शिण संस्थाको भौनिक पूिानधाि 
िोक्ने ि अनगुमन िथा मूलयाङ्कन गिी सोको उललङ्घन गिेको पाइएमा त्यस्िा 
न्शिण संस्थालाई प्रदान गरिएको स्िीकृनि िद्द गनन सभबन्जधि 
विश्वविद्यालयलाई नसफारिस गने, 

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि। 
 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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(छ)   इन्जिननयरिङ व्यिसायीको हक, वहि अनभिवृद्ध गनन अध्ययन, अनसुजधान, गोष्ठी 
िथा अजय आिश्यक कायनक्रम गने, ि 

 (ि) इन्जिननयिलाई व्यािहारिक अनभुि ठदलाउन िानलम िथा प्रन्शिण सञ्चालन 
गने।  

१०. परिषद्को बैठक ि ननणनय  )१( परिषद्को बैठक साधािणिया िषनमा चाि पटक   
बस्नेछ। िि अध्यिले चाहेमा सो भजदा बढी पटक पनन बैठक बोलाउन सक्नेछ। 

)२( परिषद्को बैठक अध्यिले िोकेको समय ि स्थानमा बस्नेछ। 

)३( परिषद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रनिशि भजदा बढी सदस्यहरु 
उपन्स्थि भएमा परिषद्को बैठकको लानग गणपूिक संख्या पगुेको मानननेछ। 

)४( परिषद्को बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ ि ननिको अनपुन्स्थनिमा 
उपाध्यिले गनेछ। अध्यि िथा उपाध्यि दिैुको अनपुन्स्थनिमा बैठकमा उपन्स्थि 
सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यन्िले बैठकको अध्यििा गनेछ। 

)५( परिषद्को बैठकमा बहमुिको िाय माजय हनेुछ ि मि बिाबि भएमा 
बैठकको अध्यििा गने व्यन्िले ननणनयात्मक मिठदन सक्नेछ। 

)६( परिषद्को ननणनय सदस्य-सन्चिद्वािा प्रमान्णि गरिनेछ। 

)७( परिषद्को बैठक सभबजधी अजय कायनविनध परिषद् आफैले ननधानिण गिे 
बमोन्िम हनेुछ। 

 

परिच्छेद–३ 

नाम दिान सभबजधी व्यिस्था 
♫११. नाम दिान नगिाई इन्जिननयरिङ व्यिसाय गनन नहनु:े( १ )परिषद्मा नाम दिान नगिाई कुनै पनन 

व्यन्िले इन्जिननयरिङ व्यिसाय गनन हुँदैन।  

(२ )यस ऐन बमोन्िम परिषद्मा इन्जिननयिको नाम दिान गदान इन्जिननयिलाई िोवकए 
बमोन्िम िगीकिण गनन सवकनेछ। 

 

१२. नाम दिानको लानग दििास्ि ठदने  )१( परिषद्मा नाम दिान गिाउन चाहने व्यन्िले 
िोवकए बमोन्िमको ढाँचामा परिषद् समि दििास्ि ठदन ुपनेछ। 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
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)२( यो ऐन प्रािभभ हुँदाका बिि इन्जिननयरिङ व्यिसाय गरििहेको व्यन्िले यो 
ऐन प्रािभभ भएको नमनिले छ मवहना नभर परिषद्मा नाम दिान गिाउनको लानग उपदफा 
)१( बमोन्िम दििास्ि ठदन ुपनेछ। 

)३( उपदफा )१( िा )२( बमोन्िम नाम दिान गिाउन दििास्ि ठदने व्यन्िले 
दििास्ि साथ न्शिण संस्थाबाट प्राप्त गिेको प्रमाणपर, उपानध िथा ित्सभबजधी अजय 
कागिाि िथा िोवकए बमोन्िमको दस्ििु संलग्न गनुन पनेछ। 

 

♫१३. दििास्ि उपि छाननबन :(१) दफा १२ बमोन्िम दिान हनु आएका दििास्िमा िन्िष्ट्रािले 
आिश्यक छाननबन गिी यस ऐन बमोन्िमको मापदण्ड पूिा गिेको देन्िएमा सभबन्जधि 
दििास्ििालाको नाम इन्जिननयरिङ व्यिसायी दिान पिीिा सञ्चालन गने प्रयोिनको लानग 
सनमनि समि पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम छाननबन गदान कुनै कुिा अस्पष्ट भएमा िन्िष्ट्रािले सो 
विषयमा सभबन्जधि दििास्ििालासँग आिश्यक प्रमाण िा कागिाि माग गनन सक्नेछ। 

 

♫१४. पिीिा सनमनि गठन  :( १ )परिषद्  मा इन्जिननयरिङ व्यिसायीको रूपमा नाम दिान गने 
प्रयोिनका लानग पिीिा सञ्चालन गनन देहाय बमोन्िमको पिीिा सनमनि िहनेछ - 

)क( परिषद्ले िोकेको सदस्य       - संयोिक 

)ि( परिषद्ले िोकेको परिषद्का एकिना  
मवहला सवहि िीनिना सदस्य        - सदस्य 

)ग( िन्िष्ट्राि     - सदस्य-सन्चि 

(२ )परिषद्मा इन्जिननयरिङ व्यिसायीको रूपमा नाम दिान गननको लानग सनमनिले 
कभिीमा िषनको दईु पटक िोवकए बमोन्िम पिीिा सञ्चालन गनेछ।  

(३ )उपदफा  ( १ )बमोन्िमको पिीिाको पाठ्यक्रम ि पिीिा सञ्चालन प्रणाली 
परिषद्ले ननधानिण गिे बमोन्िम हनुेछ। 

(४ )सनमनिले आिश्यक ठानेमा विषयसँग सभबन्जधि विशेषज्ञलाई सनमनिको बैठकमा 
आमजरण गनन सक्नेछ। 

(५ )सनमनिको काम, किनव्य, अनधकाि िथा बैठक सञ्चालन गने कायनविनध िोवकए 
बमोन्िम हनुेछ। 

 

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
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♫१५. नाम दिान गने( :१ )दफा १४ बमोन्िम नलइएको इन्जिननयरिङ व्यिसायी दिान पिीिा उत्तीणन 
भएका दििास्िािालाको नाम दिान गननको लानग सनमनिले परिषद्मा नसफारिस गनुन पनेछ। 

(२ )उपदफा  ( १ )बमोन्िम नाम दिानको लानग नसफारिस प्राप्त भएपनछ परिषद्ले सो 
नामािली बमोन्िम परिषद्मा नाम दिान गनुन पनेछ। 

 

♫१६. नाम दिान प्रमाणपर ठदन:े दफा १५ बमोन्िम नाम दिान गिेका व्यन्िलाई िन्िष्ट्रािले िोवकए 
बमोन्िमको ढाँचामा नाम दिान प्रमाणपर ठदन ुपनेछ। 

 

१७. .............................  

 

♫१८. दिान वकिाबबाट नाम हटाउन(े :१ )देहाय बमोन्िमको अिस्थामा बाहेक दिानिाला 
इन्जिननयिको नाम दिान वकिाबबाट हटाइने छैन - 

)क( दफा ७ बमोन्िम अयोग्य भएमा, 
)ि( व्यािसावयक आचाि संवहिाको उललङ्घन गिेको अनभयोगमा दिान वकिाबबाट 

नाम हटाउने भनी परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रस्िाि दईु निहाइ 
बहमुिबाट पारिि भएमा, िा 

)ग( धोिा िा गलिीले योग्यिा नपगेुको कुनै व्यन्िको नाम दिान हनु गएमा।  

(२ )उपदफा  ( १ )को िण्ड  ( ि )ि  ( ग )बमोन्िमको आिोपमा कुनै दिानिाला 
इन्जिननयिको नाम दिान वकिाबबाट हटाउने प्रस्िाि परिषद्को बैठकमा पेश गनुन अन्घ त्यस्िो 
व्यन्िलाई लागेको अनभयोगको सभबजधमा िाँचबिु गिी प्रनििेदन पेश गनन परिषद्ले एक 
िाँचबिु सनमनि गठन गनेछ।  

(३ )उपदफा  ( २ )बमोन्िम गठन भएको िाँचबिु सनमनिले िाँचबिु गदान अपनाउन ु
पने कायनविनध िोवकए बमोन्िम हनुेछ।   

 

♫१९. प्रमाणपर िद्द गने( :१ )दफा १८ बमोन्िम परिषद्ले दिान वकिाबबाट नाम हटाउने ननणनय 
गिेकोमा िन्िष्ट्रािले त्यस्िो व्यन्िको नाम दिान वकिाबबाट हटाई दफा १६ बमोन्िम 
ठदइएको नाम दिान प्रमाणपर िद्द गिी सभबन्जधि व्यन्िलाई सो कुिाको िानकािी ठदन ु
पनेछ।  

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
 पवहलो संशोधनद्वािा िािेि। 
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(२ )उपदफा  ( १ )बमोन्िम नाम दिान प्रमाणपर िद्द गनुन अन्घ सभबन्जधि व्यन्िलाई 
आफ्नो सफाइ पेश गने मौका ठदन ुपनेछ। 

 

२०. पनु  नाम दिान गने  )१( दफा १८ को उपदफा )१( को िण्ड )क(, )ि( ि )ग( 
बमोन्िमको अिस्थामा दिान वकिाबबाट नाम हटाउने ननणनय गिेकोमा त्यस्िो ननणनय 
भएको नमनिले कभिीमा एक िषन पनछ सभबन्जधि व्यन्िले मनानसब मावफकको कािण 
िोली पनु  नाम दिानको लानग दफा १२ बमोन्िम परिषद्मा दििास्ि ठदन सक्नेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम पनु  नाम दिानको लानग दििास्ि ठदएमा परिषद्ले 
त्यस्िो दििास्ििालाको नाम पनु  दिान गनन मनानसब देिेमा पनु  नाम दिान गने ननणनय 
गनन सक्नेछ। 

)३( उपदफा )२( बमोन्िम परिषद्ले दििास्ििालाको नाम पनु  दिान गने ननणनय 
गिेकोमा िन्िष्ट्रािले त्यस्िो दििास्ििालाको नाम दिान वकिाबमा पनु  दिान गिी 
दििास्ििालालाई िोवकए बमोन्िमको ढाँचामा पनु  नाम दिान भएको प्रमाणपर ठदन ु
पनेछ। 

 

परिच्छेद–४ 

शैन्िक संस्था ि शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको माजयिा 
२१. शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको माजयिा  )१( कुनै न्शिण संस्थाले प्रदान 

गिेको इन्जिननयरिङ विषयको शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधलाई परिषद्ले 
माजयिा ठदनेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम परिषद्ले माजयिा ठदएको शैन्िक योग्यिाको 
प्रमाणपर िा उपानध ि त्यस्िो प्रमाणपर िा उपानध प्रदान गने न्शिण संस्थाको नाम 
नेपाल िािपरमा प्रकाशन गरिनेछ। 

२१क. न्शिण संस्थालाई माजयिा प्रदान गने( :१ )प्रचनलि कानून बमोन्िम स्थापना भएका न्शिण 
संस्थाले इन्जिननयरिङ विषयको अध्ययन ,अध्यापन गनुन ,गिाउन ु अन्घ परिषद्बाट समेि 
माजयिा प्राप्त गनुन पनेछ।  

(२ )उपदफा  ( १ )बमोन्िम माजयिा प्राप्त गननको लानग परिषद्ले िोके 
बमोन्िमको विििण ि दस्ििु संलग्न गिी परिषद्मा ननिेदन ठदन ुपनेछ। 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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(३ )परिषद्ले उपदफा  ( २ )बमोन्िमको ननिेदन उपि िोवकए बमोन्िमको 
मापदण्डको आधािमा िाँचबिु गिी िोवकए बमोन्िमको मापदण्ड पूिा गने न्शिण 
संस्थालाई परिषद्ले िोके बमोन्िमको शलुक नलई स्थायी िा अस्थायी माजयिा प्रदान गनन 
सक्नेछ।   

 
2१ि. माजयिा िद्द गनन नसफारिस गने :परिषद्ले दफा २१क .बमोन्िम माजयिा ठदएको न्शिण 

संस्थाको अनगुमन गदान त्यस्िा संस्थाले पाठ्यक्रम ,विद्याथीको भनानका आधाि ,भौनिक 
पूिानधाि िथा शैन्िक मापदण्ड पालना गिेको नदेन्िएमा परिषद्ले त्यस्िा न्शिण संस्थाको 
माजयिा िद्द गनन नेपाल सिकाि िा सभबन्जधि प्रदेश सिकािलाई नसफारिस गनन सक्नेछ। 

 

२२. विििण माग गनन सक्ने  )१( दफा २१ बमोन्िम कुनै शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा 
उपानधको माजयिा ठदने क्रममा परिषद्ले सभबन्जधि न्शिण संस्थासंग त्यस्िो शैन्िक 
योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको लानग ननधानरिि पाठ्यक्रम िथा भनानको लानग ननधानरिि 
शिन िथा ित्सभबजधी अजय विििणहरु माग गनन सक्नेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम परिषद्बाट माग भए बमोन्िमको आिश्यक विििण 
उपलब्ध गिाउन ुसभबन्जधि न्शिण संस्थाको किनव्य हनेुछ। 

 

२३. पिीिाको ननिीिण  )१( दफा २१ बमोन्िम कुनै शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा 
उपाधीको माजयिा ठदने क्रममा िा माजयिा ठदई सकेपनछ उि शैन्िक योग्यिाको 
प्रमाणपर िा उपाधी प्रदान गने सभबन्जधि न्शक्ष्षमा संस्थाबाट नलईने पिीिा प्रणालीको 
बािेमा ननिीिण गनन परिषद्ले ननिीिक ननयिु गिी पठाउन सक्नेछ।  

)२( उपदफा )१( बमोन्िम पठाइएको ननिीिकले ननिीिण गने क्रममा पिीिामा 
कुनै वकनसमको हस्ििेप गनन पाउने छैन। 

)३( उपदफा )२( बमोन्िम पिीिाको ननिीिण गने ननिीिकले पिीिा 
ननिीिणको क्रममा देिेका कुिाहरुको बािेमा प्रनििेदन ियाि गिी परिषद्मा पेश गनुन 
पनेछ। 

 

२४. माजयिा हटाउने  )१( दफा २१ बमोन्िम माजयिा प्रदान गरिएको कुनै शैन्िक 
योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको सभबजधमा सभबन्जधि न्शिण संस्थाबाट दफा २२ 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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बमोन्िम प्राप्त विििण िा दफा २३ को उपदफा )३( बमोन्िम प्राप्त प्रनििेदन उपि 
विचाि गदान त्यस्िो न्शिण संस्थाले ननधानिण गिेको पाठ्यक्रम, भनानका शिन िथा पिीिा 
प्रणाली उपयिु िथा पयानप्त छैन भन्ने लागेमा परिषद्ले सो सभबजधमा आफनोेे प्रनििेदन 
नेपाल सिकाि समि पेश गनेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम परिषद्को प्रनििेदन प्राप्त भएपनछ सो सभबजधमा 
नेपाल सिकािले सभबन्जधि संस्थासंग स्पष्टीकिण माग गनन सक्नेछ। 

)३( उपदफा )२( बमोन्िम सभबन्जधि न्शिण संस्थासंग माग गरिए बमोन्िम 
प्राप्त हनु आएको स्पष्टीकिणको सभबजधमा नेपाल सिकािले विचाि गिी सो सभबजधमा 
अजय कुनै कुिा िाँचबिु गनुन पने भए आिश्यक िाँचबिु गिी सो समेिको आधािमा 
नेपाल सिकािले त्यस्िो न्शिण संस्थाले कुनै िास नमनिपनछ प्रदान गिेको कुनै शैन्िक 
योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको माजयिा हटाउन सक्नेछ। 

)४( उपदफा )३( बमोन्िम कुनै शैन्िक योग्यिाको प्रमाणपर िा उपानधको 
माजयिा हटाइएको सूचना नेपाल िािपरमा प्रकाशन गरिनेछ। 

 

परिच्छेद –५ 

अध्यि, उपाध्यि िथा िन्िष्ट्रािको काम, किनव्य ि अनधकाि 
२५. अध्यिको काम, किनव्य ि अनधकाि  यस ऐनमा अजयर लेन्िएका काम, किनव्य िथा 

अनधकािको अनिरिि अध्यिको काम, किनव्य ि अनधकाि देहाय बमोन्िम हनेुछ – 

)क( परिषद्को बैठकमा छलफल गरिने विषयहरुको प्राथनमकिा ननधानिण गने, 

)ि( परिषद्द्वािा संचानलि योिना िथा कायनक्रमहरुको अनगुमन िथा मूलयांकन 
गने, गिाउने ि ित्सभबजधमा आिश्यक ननदेशन ठदने, 

)ग( परिषद्को काम कािबाही व्यिन्स्थि, प्रभािकािी ि सचुारु रुपबाट संचालन 
गने, गिाउने। 

)घ( िोवकए बमोन्िमको अजय कायन गने। 

 

२६. उपाध्यिको काम, किनव्य ि अनधकाि  अध्यिको अनपुन्स्थनिमा यस ऐन बमोन्िम 
अध्यिले गनुन पने काम, किनव्य ि अनधकािको प्रयोग गनुन उपाध्यिको किनव्य हनेुछ। 
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२७. िन्िष्ट्रािको ननयनु्ि िथा काम, किनव्य ि अनधकाि  ♫)१( परिषद्को काम गनन 
इन्जिननयरिङ विषयमा स्नािकोपानध प्राप्त गिी कभिीमा दश िषन इन्जिननयरिङ व्यिसायमा 
अनभुिप्राप्त इन्जिननयिहरूमध्येबाट िलुा प्रनिस्पधानको आधािमा नेपाल सिकािले एकिना 
िन्िष्ट्राि ननयिु गनेछ। 

)१क )उपदफा  ( १ )बमोन्िम ननयिु िन्िष्ट्रािको पदािनध चाि िषनको हनुेछ। 

(१ि )उपदफा  ( १क )मा िनुसकैु कुिा लेन्िएको भए िापनन िन्िष्ट्रािको कायन 
िमिाको अभाि भएमा ,ििाब आचिण भएमा ,इमाजदािीपूिनक पदीय आचिण नगिेमा नेपाल 
सिकािले ननिलाई िनुसकैु बिि पदबाट हटाउन सक्नेछ।  

िि त्यसिी हटाउन ुअन्घ ननिलाई सफाइ पेश गने मौका ठदन ुपनेछ।  

 )२( यस ऐनमा अजयर लेन्िएको काम, किनव्य िथा अनधकािको अनिरिि 
िन्िष्ट्रािको काम, किनव्य ि अनधकाि देहाय बमोन्िम हनेुछ – 

)क( परिषद्को सामाजय प्रशासन ि व्यिस्थापनको कायन गने, 

)ि( परिषद्को कोषको िेिदेि ननयजरण, सभपन्त्तको व्यिस्था ि स्याहाि 
संभािको व्यिस्था गने, गिाउने, 

)ग( परिषद्को िावषनक कायनक्रम िथा योिना ििुनमा गिी परिषद्मा पेश 
गने, 

)घ( परिषद्को िावषनक आय व्यय िथा पिुक आय व्यय विििण ियाि 
गने, 

)ङ( परिषद्बाट स्िीकृि बिेट, योिना िथा कायनक्रम कायानजियन गने, 

)च( परिषद्को आजिरिक ि अजिीम लेिा पिीिण गने व्यिस्था 
गिाउने, 

)छ( परिषद् ि इन्जिननयिहरू बीच सभपकन  अनधकािीको रुपमा काम 
गने, 

)ि( परिषद्बाट ननदेशन ठदए बमोन्िमको अजय कायनहरू गने, गिाउने, 

)ि( िोवकए बमोन्िमको अजय कायन गने। 

 

                                                      
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि।  
 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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परिच्छेद – ६ 

परिषद्को कोष 

२८. परिषद्को कोष  )१( परिषद्को आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनेुछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िमको कोषमा देहाय बमोन्िमका िकम िहने छन ्– 

)क( नेपाल सिकािबाट प्राप्त िकम, 

)ि( स्िदेशी िा विदेशी व्यन्ि, संस्था, सिकाि िा अजििानवष्ट्रय संघ, 

संस्थाबाट ऋण, चजदा, सहायिा, अनदुान िा दान दािव्यको रुपमा 
प्राप्त िकम, 

)ग( परिषद्को िफन बाट उपलब्ध गिाइएको सेिा बापि प्राप्त िकम, 

)घ( अजय कुनै स्रोिबाट प्राप्त िकम। 

)३( उपदफा )२( को िण्ड )ि( बमोन्िम कुनै विदेशी व्यन्ि, संस्था, सिकाि 
िा अजििानवष्ट्रय संघ, संस्थाबाट ऋण, चजदा सहायिा, अनदुान िा दान दािव्य प्राप्त गनुन 
अन्घ परिषद्ले नेपाल सिकािको पूिन स्िीकृनि नलन ुपनेछ। 

)४( परिषद्को कोषमा प्राप्त हनु आएको िकम कुनै िान्णज्य बैंकमा िािा िोली 
िभमा गरिनेछ। 

)५( परिषद्को कोष ि िािाको संचालन िोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

 

२९. लेिा िथा लेिा पिीिण  )१( परिषद्को आय व्ययको लेिा िोवकए बमोन्िम   
िान्िनेछ। 

)२( परिषद्को लेिा पिीिण िोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

)३( नेपाल सिकािले चाहेमा परिषद्को वहसाब वकिाब िनुसकैु बिि िाँच्न िा 
िचँाउन सक्नेछ। 

 

 

 

 

 

परिच्छेद – ७ 

विविध 
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२९क. व्यािसावयक आचाि संवहिा पालना गनुन पने :इन्जिननयरिङ व्यिसायीले देहाय बमोन्िमका 
व्यािसावयक आचाि संवहिा पालना गनुन पनेछ - 

(क) बदननयि न्चिाई कुनै पनन काम गनन, गिाउन हुँदैन, 
(ि) कुनै काम गदान लापिबाही िा हेलचेक्र्याइँ गनन, गिाउन हुँदैन, 
(ग) कुनै पिीिण गदान िटु्टा िा गलि प्रनििेदन िा िथ्यभजदा फिक पने गिी 

प्रनििेदन ियाि गनन िा नसफारिस गनन, गिाउन हुँदैन, 
(घ)  िोवकए बमोन्िमका अजय कुिाहरू। 

 

३०. कसूि िथा दण्ड सिाय  )१( दफा ११ बमोन्िम परिषद्मा नाम दिान नगिाई 
इन्जिननयरिङ व्यिसाय गिेमा यस ऐन बमोन्िमको कसूि गिेको मानननेछ। 

♫(२ )उपदफा  ( १ )बमोन्िमको कसिु गने व्यन्िलाई दशहिाि रुपैयाँसभम िरिबाना 
िा िीन मवहनासभम कैद िा दिैु सिाय हनुेछ। 

(२क )दफा २१क. बमोन्िम परिषद्बाट माजयिा प्राप्त नगिी न्शिण संस्था सञ्चालन 
गिेमा परिषद्ले िोवकए बमोन्िम कािबाही गनन सक्नेछ।  

♫(३ )उपदफा  ( २ )ि  ( २क )मा उललेि भएदेन्ि बाहेक यो ऐन िा यस ऐन 
अजिगनि बनेको ननयमको प्रनिकूल हनुे गिी कुनै काम गिेमा त्यस्िो व्यन्िलाई पच्चीस 
हिाि रुपैयाँसभम िरिबाना हनुेछ। 

(४ )व्यािसावयक आचाि संवहिाको उललङ्घन गने िा पालना नगने दिानिाला 
इन्जिननयिलाई परिषद्ले देहाय बमोन्िमको सिाय गनन सक्नेछ :-  

)क( सचेि गिाउने,  
)ि( कुनै िास अिनधको लानग इन्जिननयरिङ व्यिसाय गनन नपाउन े गिी नाम 

दिान प्रमाण पर ननलभबन गने,  

)ग( दिान वकिाबबाट नाम हटाउने। 

िि त्यसिी सिाय गनुन अन्घ ननिलाई सफाइ पेश गने मौका ठदन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) को िण्ड (ग) बमोन्िम दिान वकिाबबाट नाम 
हटाइएको इन्जिननयिले प्रचनलि कानून बमोन्िम कािबाही हनुे कुनै काम गिेको 

                                                      

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोधन। 
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िहेछ भने त्यस्िो इन्जिननयिलाई प्रचनलि कानून बमोन्िम कािबाही गनन 
सवकनेछ। 

 

३०क. पनुिािेदन: यस ऐन बमोन्िम परिषद्ले गिेको ननणनय उपि न्चत्त नबझु्ने पिले ननणनयको 
िानकािी पाएको नमनिले पैँिीस ठदननभर सभबन्जधि उच्च अदालिमा पनुिािेदन ठदन 
सक्नेछ। 

 

३१. परिषद्को विघटन  )१( परिषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अजिगनि बनेको ननयम बमोन्िम 
आफूलाई प्राप्त अनधकािको प्रयोग गनन नसकेको िा अनधकािको दरुुपयोग गिेको िा प्राप्त 
अनधकाि भजदा बढी अनधकाि प्रयोग गिेको िा यो ऐन िा यस ऐन अजिगनि बनेको 
ननयम बमोन्िम परिषद्ले पालन गनुन पने किनव्य पालन गनन नसकेको भन्ने नेपाल 
सिकािलाई लागेमा नेपाल सिकािले परिषद् विघटन गनन सक्नेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम परिषद्को विघटन भएपनछ परिषद्को कोष िथा 
सभपन्त्त नेपाल सिकािले आफनो न्िभमामा िािी अको परिषद् गठन नभएसभम यो ऐन ि 
यस ऐन अजिगनि बनेको ननयम बमोन्िम परिषद्ले गनुन पने सबै काम कािबाही आफैं ले 
गनन िा एक सनमनि गठन गिी सो सनमनिबाट गिाउन सक्नेछ। 

)३( उपदफा )१( बमोन्िम परिषद् विघटन भएको साधािणिया िीन मवहनानभर 
नेपाल सिकािले दफा ५ बमोन्िम अको परिषद् गठन गनेछ। 

)४( उपदफा )३( बमोन्िम अको परिषद् गठन भएपनछ उपदफा )२( बमोन्िम 
नेपाल सिकािले आफनो न्िभमामा िािेको कोष िथा सभपन्त्त उि परिषद्लाई 
हस्िाजििण गनेछ। 

 

३२. विषय सनमनि िथा अजय सनमनि गठन गनन सक्ने  )१( परिषद्ले आिश्यकिा अनसुाि 
विषय सनमनि िथा अजय सनमनि गठन गनन सक्नेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम गठन भएका विषय सनमनि िथा सनमनिको काम, 

किनव्य िथा अनधकाि परिषद्ले िोवकठदए बमोन्िम हनेुछ। 

 

                                                                                                                                                                            

 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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३३. सदस्यको बैठक भत्ता िथा अजय सवुिधा  सदस्य िथा दफा ३२ बमोन्िम गठन भएका 
विषय सनमनि िथा अजय सनमनिका सदस्यको बैठक भत्ता िथा अजय सवुिधा िोवकए 
बमोन्िम हनेुछ। 

 

३४. परिषद्को कमनचािी  )१( परिषद्ले आिश्यकिा अनसुाि कमनचािीको ननयनु्ि गनन  
सक्नेछ। 

)२( उपदफा )१( बमोन्िम ननयिु कमनचािीको सेिा, शिन िथा सवुिधा विननयममा 
िोवकए बमोन्िम हनेुछ। 

 

३५. अनसुजधान िहवककाि िथा मदु्दा चलाउन े अनधकािी  दफा ३० बमोन्िमको कसूिको 
अनसुजधान िहवककाि गने, मदु्दा चलाउने अनधकािी िा ननकाय ि ित्सभबजधी कायनविनध 
नेपाल सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकाशन गिी िोवकठदए बमोन्िम हनेुछ। 

 

३६. नेपाल सिकािसंग सभपकन   परिषद्ले नेपाल सिकािसंग सभपकन  िाख्दा ♫नेपाल सिकािको 
भौनिक पूिानधाि सभबजधी विषय हेने मजरालय माफन ि िाख्न ुपनेछ। 

 

♫३७. ननयम, विननयम, ननदेन्शका ,कायनविनध ि मापदण्ड बनाउन सक्न:े  (१) यो ऐन कायानजियन गनन 
परिषद्ले आिश्यक ननयम बनाउन सक्नेछ। 

(२ )उपदफा  ( १ )बमोन्िम बनाएको ननयम नेपाल सिकािबाट स्िीकृि भएपनछ लागू 
हनुेछ।  

(३ )यो ऐन ि उपदफा (१) बमोन्िम बनेको ननयम विपिीि नहनुे गिी परिषद्ले 
आिश्यक विननयम, ननदेन्शका ,कायनविनध ि मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।  

(४ )यस ऐन बमोन्िम परिषद्ले बनाएको ननयम ,विननयम ,ननदेन्शका ,कायनविनध ि 
मापदण्ड सिनसाधािणको िानकािीको लानग सािनिननक गनुन पनेछ।  

 

३७क. िावषनक प्रनििेदन पेश गनुन पने: (१) परिषद्ले आफूले िषनभरि सभपादन गिेको कामको संन्िप्त 
विििण, प्रशासकीय िचन, आय-व्ययको विििण िथा भविष्यमा सञ्चालन गने कायनक्रम समेि 

                                                      

 नमनि २०६५।११।२६ को नेपाल िािपरको सूचनाबाट अनधकािी िा ननकाय ि कायनविनध िोवकएको । 
♫ पवहलो संशोधनद्वािा संशोनधि। 
 पवहलो संशोधनद्वािा थप। 
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समािेश गिी प्रत्येक िषनको असोि मवहनानभर नेपाल सिकाि समि प्रनििेदन पेश गनुन 
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको प्रनििेदन परिषद्ले सािनिननक समेि गनुन पनेछ। 

 
३७ि. नपेाल सिकािले परिषद्लाई आिश्यक ननदेशन ठदन सक्न:े (१ )नपेाल सिकािले   परिषद्को 

काम कािबाहीलाई प्रभािकािी बनाउन आिश्यक ननदेशन ठदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम नेपाल सिकािले ठदएको ननदेशनको पालन गनुन परिषद्को 
किनव्य हनुेछ। 

 

३८. अनसूुचीमा थप गनन सक्ने  नेपाल सिकािले नेपाल िािपरमा सूचना प्रकाशन गिी 
अनसूुचीमा आिश्यकिा अनसुाि इन्जिननयरिङ विषय थप गनन सक्नेछ। 
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अनसूुची 
)दफा २ को िण्ड )ङ( संग सभबन्जधि( 

 

इन्जिननयरिङ व्यिसाय 

१. नसनभल इन्जिननयरिङ 

 )क( िनिल 

 )ि( हाईिे 

 )ग( स्यानीटिी 
 )घ( विन्लडङ एण्ड आवकन टेक्ट 

 )ङ( इरिगेशन 

 )च( हाइड्रोलोिी 
 )छ( हाइड्रोपािि 

 )ि( एअिपोटन 
२. इलेन्क्िकल 

 )क( िनिल इलेन्क्िकल 

 )ि( एनभएशन इलेन्क्िकल 

 
)ग( इलेन्क्िकल एण्ड कभ्यटुि इन्जिननयरिङ 

३. इलेक्िोननक एण्ड कभयनुनकेशन 

४. मेकाननकल 

 )क( िनिल मेकाननकल 

 )ि( एनभएशन मेकाननकल 

 )ग( ननमानण उपकिण संभाि 
 

)घ(  प्रोडक्सन इन्जिननयरिङ 

५. एिोनवटकल 

६. माइननङ 

 

                                                      

  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 

  नमनि २०६३।९।३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट  थप । 
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७. केनमकल 

 
)क( केनमकल इन्जिननयरिङ 

 
)ि( केनमकल इन्जिननयरिङ एण्ड पोनलमि साइजस 

८. मेटालन्िनकल 

९. मेिोलोिी 
१०. मेवटरियोलोिी 
११. न्ियोलोिी 
 )क( िनिल 

 )ि( हाइड्रोन्ियोलोिी 
 )ग( इन्जिननयरिङ न्ियोलोिी 
१२. नसनभल एनभएशन अपिेशन एण्ड इन्जिननयरिङ 

 )क( नसनभल एनभएशन अपिेशन 

 )ि( फ्लाइट अपिेशन 

 )ग( एनभएशन फायि सनभनसेि 

१३. सभे 

१४. केमेष्ट्री 
१५. एग्री इरिगेशन इन्जिननयरिङ 

१६. टेक्सटाईल इन्जिननयरिङ 

 – इलेक्िोननक्स एण्ड कभ्यूटि साइजस 

ℐ १७. कभ्यूटि इन्जिननयरिङ 

 )क( कभ्यूटि इन्जिननयरिङ 

 )ि( इलेक्िोननक्स एण्ड कभ्यूटि साइजस 

 )ग( कभ्यूटि एण्ड कभयूननकेशन इन्जिननयरिङ 

१८. इजभाइिोमेजटल इन्जिननयरिङ 

                                                      

  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 

  नमनि २०६३।९।३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट हेिफेि ।  

ℐ  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट हेिफेि । 

  नमनि २०५८।५।११ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 
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१९. अटोमोिाइल इन्जिननयरिङ 

२०. ईण्डवष्ट्रयल इन्जिननयरिङ 

 – ईष्टन्स्ियल एण्ड प्रोडक्सन इन्जिननयरिङ 

२१. िेनडयो इन्जिननयरिङ 

२२. नसष्टम इन्जिननयरिङ 

२३. अटोमेशन इन्जिननयरिङ 

२४. बेचलि अफ अबानन एण्ड वफन्िकल ्लाननङ 

२५. न्ियोटेन्क्नकल इन्जिननयरिङ 

२६. फिेष्ट्री इन्जिननयरिङ 

२७. एनग्रकलचि इन्जिननयरिङ 

२८. इनिी इन्जिननयरिङ 

२९. इजफिमेशन टेक्लोलोिी एण्ड टेनलकभयनुनकेशन इन्जिननयरिङ 

३०. अथनक्िेक इन्जिननयरिङ 

३१. आवकन टेक्ट इन्जिननयरिङ 

३२. इलेन्क्िकल एण्ड इलेक्िोननक्स इन्जिननयरिङ 

 – इलेक्िोननक्स एण्ड पािि 
ℐ३३. इलेक्िोननक्स 

 )क( इलेक्िोननक्स इन्जिननयरिङ 

)ि( इलेक्िोननक्स एण्ड इजस्टुमेजटेशन 

३४. एनभयोननक्स इन्जिननयरिङ 

३५. भयानफु्याक्चरिङ्ग साइजस एण्ड इन्जिननयरिङ 

३६. इलेक्िोननक्स एण्ड टेनलकभयूननकेशन इन्जिननयरिङ 

३७. साउण्ड एण्ड नभनडयो इन्जिननयरिङ 

 – साउण्ड इन्जिननयरिङ 

                                                      
  नमनि २०५८।५।११ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 
  नमनि २०६३।९।३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट हेिफेि ।  

ℐ  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट हेिफेि । 

  नमनि २०६३।९।३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 
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३८. इण्डवष्ट्रयल इलेक्िोननक्स इन्जिननयरिङ 

३९. सफ्टियि इन्जिननयरिङ 

४०. इजस्टुमेजटेशन इन्जिननयरिङ 

४१. इजफिमेसन टेक्नोलोिी 
 – इजफिमेसन साइजस एण्ड इन्जिननयरिङ 

ℐ४२. बायोमेनडकल 

 )क( बायोमेनडकल इन्जिननयरिङ 

 )ि( मेनडकल इलेक्िोननक्स 

४३. न्ियोभयावटक्स इन्जिननयरिङ 

४४. फूड इन्जिननयरिङ 

४५. नसनभल एण्ड रुिल इन्जिननयरिङ 

४६. बायोटेक्नोलोिी 
४७.  इलेक्िोमेकाननकल 

४८. पेिोनलयम इन्जिननयरिङ 

४९. मेकािोननक्स इन्जिननयरिङ 

५०. हाइटेक्लासमा एण्ड ्लाजटस इन्जिननयरिङ 

५१. वि.टेक इन निल आवकन टेक्चि एण्ड नसप विन्लडङ 

५२. व्याचलि अफ इन्जिननयरिङ साइजस एण्ड टेक्नोलोिी अफ विपेनिी 

                                                      

ℐ  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट हेिफेि । 

  नमनि २०७३।११।२३ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 

 
 
 
 
  नमनि २०७६।४।६ को नपेाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 
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५३. Genetic Engineering 

५४. Logistic Engineering 

                                                                                                                                                                            
 

 
 नमनि २०७७।४।२६ को नेपाल िािपरमा प्रकान्शि सूचनाबाट थप । 

 


